
VÄRDEPREMIEN PÅ DEN
SVENSKA AKTIEMARKNADEN

- En studie mellan 1992-2012

Författare:
André Dantorp 891204
Johannes Akkurt 901207

Handledare: Christopher von Koch
Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin
Termin: VT13
Kurskod: 4FE03E 

Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan
Civilekonomuppsats i Företagsekonomi, 30 hp

EXAMENSARBETE | 2013



 
 

Förord 
Studien Värdepremien på den svenska aktiemarknaden är resultatet av fyra månaders hårt 

arbete, otaliga timmar i Linnéuniversitetets bibliotek och många sena nätter. Det är således en 

väldigt skön känsla som infunnit sig hos författarna till denna studie, en känsla av stolthet och 

belåtenhet. Tack vare denna uppsats har vi skaffat oss ovärderliga kunskaper om teorierna 

som rör prissättningen på aktiemarknaden, samt en inblick i hur det förhåller sig i 

verkligheten.  

 

Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss på vägen och gjort denna uppsats 

möjlig. Vi vill tacka vår handledare Christopher von Koch för de värdefulla åsikter han 

bidragit med under uppsatsen gång. Christopher har stöttat och hjälpt oss att utveckla 

uppsatsen genom lärorika diskussioner och kommentarer, något vi är otroligt tacksamma för. 

 

Utöver Christopher förtjänar även vår medbedömare Magnus Willesson ett stort tack för den 

konstruktiva kritik han kommit med under arbetets gång, något som fick oss att ständigt 

försöka fördjupa och förbättra vårt arbete. Vi vill utöver Christopher och Magnus även tacka 

övriga studenter i vår seminariegrupp för intressanta och givande diskussioner under 

terminen. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för det stöd och den kärlek de visat oss under 

uppsatsens gång, utan er hade resultatet aldrig blivit så här bra. Tack till er alla! 

 

Acti labores jucundi 

 

 

Växjö den 23 maj 2013 

 

 

André Dantorp               Johannes Akkurt 



 
 

Abstract 

 
Master’s thesis in Business and Administration, School of Business and Economics at the 

Linnaeus University, 2013 
 

Authors: André Dantorp and Johannes Akkurt 

 

Supervisor: Christopher Von Koch 

 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: The value premium on the Swedish stock market – A study comprising 1992-2012 

 

Background and problem: Whether stock markets are efficient or not, and if it’s possible to 

consistently identify under- and overvalued stocks, has been a widely debated topic within the 

field of financial economics. A phenomenon which has been presented as a possible deviation 

from efficient pricing is the so-called value premium, that is when value stocks generate a 

higher risk-adjusted return than growth stocks. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether the Swedish stock market has been 

efficient with regards to the value premium and how the value premium was affected by the 

global financial crisis that originated in 2008. 

 

Method: The thesis is based on a quantitative research method which cover the whole 

population of publicly traded stocks listed at the Stockholm Stock Exchange (NASDAQ 

OMX) during the period of 1992-2012. Four valuation multiples are used in order to identify 

value and growth stocks (P/E, P/BV, EV/EBITDA and DY), which lead to the creation of four 

value portfolios and four growth portfolios. The returns of the portfolios are calculated and 

statistical regressions performed in order to evaluate the value premium and whether the stock 

market can be regarded as efficient or not.    

 

Conclusion: The study concludes that a value premium has existed at the Swedish stock 

market when using two valuation multiples (P/BV and EV/EBTIDA). When CAPM is used to 

control for risk factors all four value portfolios generate an abnormal return, but none of the 

growth portfolios, which contrasts the efficient market hypothesis. When the Fama-French 

three-factor model is used to control for risk factors three of the four value portfolios generate 

abnormal returns, but none of the growth portfolios. The global financial crisis of 2008 had a 

negative effect on the value premium, leading the two value premiums to disappear. 

Furthermore the abnormal profits of value stocks disappeared during the financial crisis. All 

together our results indicate that the Swedish stock market hasn’t been efficient between 

1992-2012 and possibilities of generating abnormal profits by investing in value stocks have 

existed. However, these findings could be a result of the so-called joint hypothesis 

problem.        

  



 
 

Sammanfattning 
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Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Värdepremien på den svenska aktiemarknaden – en studie mellan 1992-2012 

 

Bakgrund och problem: Huruvida aktiemarknader är informationseffektiva eller inte, och 

om det i förlängningen går att konsistent identifiera under- och övervärderade aktier, har 

länge debatterats inom den finansekonomiska diskursen. Ett fenomen som uppmärksammat 

som en möjlig avvikelse från en effektiv prissättning är den så kallade värdepremien, där 

värdeaktier genererar en högre riskjusterad avkastning än tillväxtaktier. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka informationseffektiviteten på den svenska 

aktiemarknaden utifrån värdepremien samt hur värdepremien påverkades av finanskrisen 

2008 

 

Metod: Studien baseras på en kvantitativ forskningsmetodik och innefattar samtliga publika 

aktiebolag på Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX) mellan perioden 1992-2012. Fyra 

relativvärderingsmått används för att identifiera värde- och tillväxtaktier (P/E, P/BV, 

EV/EBITDA and DY), vilket resulterar i att fyra värdeportföljer och fyra tillväxtportföljer 

skapas. Avkastningen från portföljerna beräknas och statistiska regressioner utförs för att 

utvärdera värdepremien och huruvida den svenska aktiemarknaden har varit 

informationseffektiv eller inte, det vill säga om det varit möjligt att generera en abnorm 

avkastning. 

 

Slutsatser: Studien finner att det existerat en värdepremie på den svenska aktiemarknaden när 

två relativvärderingsmultiplar används (P/BV och EV/EBITDA). När CAPM används för att 

justera för risken genererar samtliga värdeportföljer en abnorm avkastning, men ingen av 

tillväxtportföljerna, vilket kontrasterar den effektiva marknadshypotesen. När istället Fama-

French trefaktormodellen används för att justera för risk genererar tre av fyra värdeportföljer 

en abnorm avkastning, men ingen av tillväxtportföljerna. Den globala finanskrisen 2008 hade 

en negativ påverkan på värdepremierna, då ingen av värderingsmultiplarna genererade en 

värdepremie under finanskrisen. Därutöver försvann de abnorma avkastningarna från 

värdestrategierna under finanskrisen. Sammantaget finner studien indikationer på att den 

svenska aktiemarknaden inte har varit effektiv mellan 1992-2012, vilket innebär att det varit 

möjligt att generera en abnorm avkastning. Studiens fynd kan dock vara ett resultat av det 

dubbla hypotesproblemet. 
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Kapitel 1: Inledning 

 

nledningskapitlet beskriver aktiemarknadens centrala funktion i samhället och hur 

prissättningen sker på en effektiv marknad. Därefter presenteras empiriska avvikelser 

som kontrasterar att aktiemarknader är effektiva. Problem med att undersöka 

effektiviteten på aktiemarknader diskuteras och mynnar ut i studiens bidrag. Avslutningsvis 

presenteras studiens två problemformuleringar och syfte.  

1.1 Bakgrund 

Aktiemarknaden fyller en viktig funktion som ett center för resursallokering i vårt samhälle. 

Aktier är tillsammans med andra former av ägarandelar det största finansiella tillgångsslaget i 

den svenska ekonomin, och uppgick i slutet av 2011 till 36 % av de totala finansiella 

tillgångarna (SCB 2013). Aktiemarknadens funktion som ett center för resursallokering gör 

den central för en välfungerande ekonomi. Genom att erbjuda finansieringsmöjligheter och 

placeringsalternativ till företag och privatpersoner kan en välfungerande aktiemarknad, allt 

annat lika, bland annat bidra till en högre ekonomisk tillväxt (Levine & Zervos 2009) och i 

förlängningen en högre välfärd. I det moderna samhället fyller således aktiemarknaden en 

central funktion för företag, privatpersoner och samhället i övrigt, varför det är av stor vikt att 

aktiemarknaden fungerar så effektivt som möjligt. 

 

En effektiv aktiemarknad är en marknad där aktiepriserna på ett korrekt sätt signalerar 

företagens verkliga värde och där investerare kan välja mellan investeringar med antagandet 

att priset på investeringarna reflekterar all tillgänglig och relevant information (Fama 1970). 

Om priserna avviker från sina fundamentala värden och inte reflekterar all tillgänglig 

information skickas felaktiga signaler till investerare vilket i förlängningen medför en 

kapitalallokering som inte är optimal (Pearce 1987). En förutsättning för en effektiv 

kapitalallokering är således att aktiepriser på ett korrekt sätt speglar den underliggande 

tillgångens verkliga värde. Teorin som understryker att finansiella marknader i allmänhet, och 

aktiemarknader i synnerhet, är effektiva betecknas för den effektiva marknadshypotesen 

(EMH). Enligt EMH kommer således all information som är relevant för avkastningen på en 

tillgång att speglas av dess pris, och marknadsvärdet vara den bästa uppskattningen av aktiens 

verkliga värde, eller som Shiller (2000) uttrycker det: 

 

”The efficient markets theory asserts that all financial [stock] prices accurately reflect 

all public information at all times. In other words, financial assets [stocks] are always 

I 
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priced correctly, given what is publicly known, at all times. Price may appear to be 

too high or too low at times… this must be an illusion.” (Shiller, 2000, ss. 171) 

 

En av anledningarna till att EMH antas beskriva hur aktier prissätts är de arbitragemöjligheter 

som uppstår om priserna inte speglar all information. När information är allmänt tillgänglig 

men inte reflekteras i priset på en tillgång har en rationell investerare incitament att handla på 

informationen tills dess att priset korrigeras och all information speglas av priset (Rubinstein 

2001). När investerare har en möjlighet att riskfritt handla en aktie som är undervärderad 

framstår det som självklart att investerarna också kommer att göra det. Med anledning av att 

EMH antar att all information är tillgänglig för samtliga investerare kommer eventuella 

felaktiga prissättningar att snabbt och effektivt korrigeras, vilket leder till att aktiepriserna 

reflekterar den breda majoritetens bästa uppskattning av det verkliga värdet. Det krävs inte 

ens att alla investerare har tillgång till all information, utan enbart att det finns någon eller 

några investerare som har tillgång och möjlighet till att handla på olika bitar av information. 

Ifall investerare ska vara villiga att handla på den tillgängliga informationen krävs det att 

kostnaden för information och transaktioner är mindre än den riskjusterade överavkastningen. 

Aktiemarknader kan således antas spegla all tillgänglig information så länge marginalnyttan 

av att investera i marknaden överstiger kostnaden för att samla in och handla på 

informationen (Fama 1991). Jensen (1978) använder en mer teknisk definition av EMH än 

den som formulerades av Fama (1970): 

 

”A market is efficient with respect to information set θt if it is impossible to make 

economic profits by trading on the basis of information set θt.” (Jensen, 1978, ss. 

1978-1979) 

 

Med economic profits syftar Jensen (1978) på den riskjusterade överavkastningen inklusive 

eventuella kostnader för transaktioner och informationsinsamling. På en marknad som 

beskrivs av EMH kommer det således vara omöjligt att tjäna en riskjusterad överavkastning 

(abnorm avkastning). Denna definition kommer genomgående att refereras till då tester på 

EMH diskuteras. Det är dock viktigt att poängtera att definitionerna som ges av Fama (1970) 

och Jensen (1978) är två sidor av samma mynt. 
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Ett antal olika versioner av EMH har undersökts i litteraturen. Den vanligaste uppdelningen 

som gjorts är mellan tre nivåer av EMH
1
. Varje sådan nivå av EMH representerar olika typer 

av information i informationssetet (θt): 

 

1.   Den svaga nivån av EMH syftar till att testa om θt genererar en riskjusterad överavkastning, 

där θt = all historisk information vid tidpunkt t och som har förmågan att påverka priset på en 

finansiell tillgång. 

 

2.   Den mellanstarka nivån av EMH syftar till att testa om θt genererar en riskjusterad 

överavkastning, där θt = all publik och historisk information som är tillgänglig vid tidpunkt t 

och som har förmågan att påverka priset på en finansiell tillgång. 

 

3.   Den starka nivån av EMH syftar till att testa om θt genererar en riskjusterad överavkastning, 

där θt = all privat, publik och historisk information som är tillgänglig vid tidpunkt t och som 

har förmågan att påverka priset på en finansiell tillgång. 

 

Sedan Fama (1965) beskrev hur finansiella marknader är informationseffektiva har EMH 

kommit att bli ett av de ledande paradigmen inom modern finansekonomisk teori (Crotty 

2009). Jensen (1978) inleder med att konstatera att det inte finns någon annan teori inom 

området för finansiell ekonomi som har mer empiriska belägg än EMH. Allteftersom har dock 

en mängd olika studier framfört belägg där prissättningen på aktiemarknader till synes 

kontrasterar EMH (Fama 1991), vilket bland annat föranlett beteendefinansiella (behavioural 

finance) förklaringar till varför det exempelvis är möjligt att generera en riskjusterad 

överavkastning genom att köpa aktier med låga relativvärderingsmultiplar, så kallade 

värdeaktier (Lakonishok et al. 1994). 

 

Frågan om finansiella marknader, och kanske främst aktiemarknader, är informationseffektiva 

har väckt intresse hos forskare inom finansiell ekonomi i över 50 år. EMH är intuitivt 

tilltalande och har historiskt ansetts vara en korrekt teoretisk modell (Fama 1991). Det 

förefaller dock som att antalet empiriska observationer som står i kontrast till EMH 

kontinuerligt växer, vilket har lett till att konkurrerande teorier vuxit fram. En av de empiriska 

observationer som fått stor uppmärksamhet inom området för marknadseffektivitet är 

                                                           
1
 Indelningen följer Fama (1991) men är anpassad till definitionen som gavs av Jensen (1978). 
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skillnaden i avkastning mellan värde- och tillväxtstrategier, och mer specifikt fenomenet där 

aktier med lågt pris i förhållande till ett mått på värde (vinst, utdelning, bokfört värde, etc.) har 

en högre riskjusterad avkastning än motsvarande aktier med ett högt pris i förhållande till 

värdet (Gregory et al. 2001). Värdestrategier bygger på att köpa aktier med lågt pris i 

förhållande till ett mått på värde, det vill säga aktier med låga relativvärderingsmultiplar
2
, och 

tillväxtstrategier bygger på att köpa aktier med höga relativvärderingsmultiplar. Forskning har 

observerat att värdestrategier genererar en högre avkastning än motsvarande tillväxtstrategier, 

och skillnaden i avkasting mellan värdestrategier och tillväxtstrategier har kommit att 

betecknas värdepremien
3
. Värdepremien i sig är inget bevis för eller emot EMH, men en 

riskjusterad värdepremie är, enligt definitionen av EMH som gavs av Jensen (1976) ett bevis 

mot den effektiva marknadshypotesen. Det är i värde- och tillväxtstrategier samt test på den 

svaga nivån av EMH som denna studie tar sitt avstamp. Två tydliga läger går att urskilja bland 

forskarkåren, där proponenter för den beteendefinansiella förklaringen menar att 

värdestrategier utnyttjar en irrationalitet hos den genomsnittlige investeraren medan 

förespråkare för EMH vidhåller att värdestrategier är fundamentalt mer riskfyllda, alternativt 

att den riskjusterade värdepremien är specifik för de dataset som används eller en påföljd av 

felaktiga riskjusteringsmodeller. 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning på värde- och tillväxtstrategier har undersökt om det med hjälp av 

information om aktiers tidigare avkastning och relativvärderingsmultiplar varit möjligt att 

generera en riskjusterad överavkastning, och blir således ett test på den svaga nivån av EMH 

(se t.ex. DeBondt & Thaler 1985; Davis et al. 2000; Kyriazis & Diacogiannis 

2007).  Huruvida finansiella marknader är informationseffektiva har diskuteras i stor 

utsträckning inom modern finansiell ekonomi. Avvikelser från den effektiva 

marknadshypotesen har dokumenterats på de flesta aktiemarknader runt om i världen och 

innefattar allt ifrån att avkastningarna i januari är högre än för andra månader 

                                                           
2 Tumregeln att man bör köpa företag med låga relativvärderingsmultiplar bygger på att måttet på värde 

(oftast marknadspriset) är i täljaren i ekvationen och värdedrivaren (vinst, bokfört värde etc.) är i nämnaren 
(Damodaran 2002). Många forskare har använt det omvända beräkningssättet, vilket innebär att värdeaktier då 
definieras som företag med höga relativvärderingsmultiplar (se t.ex. Fama & French 1993; Lakonishok et al. 
1994). Vi kommer genomgående att använda definitionen som ges av (Damodaran 2002) för att underlätta för 
läsaren. 

3
 Värdepremien är skillnaden i avkastning mellan en portfölj som utgörs av värdeaktier och en portfölj som 

utgörs av tillväxtaktier (Davis et al. 2000). Litteraturen på värdepremien har utgått från en rad olika sätt att 
definiera värde- och tillväxtaktier, vilket diskuteras vidare i kapitel 3 och 4. 
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(januarieffekten) till breda spekulativa bubblor som IT-kraschen vid milleniumskiftet (Shiller 

2000). 

 

Avvikelser från EMH är synnerligen intressanta då de ska kunna användas för att generera en 

riskjusterad avkastning som är högre än den som kan förväntas på en korrekt prissatt marknad 

i jämvikt (Fama 1970). En av de mest välkända avvikelserna är värde- och tillväxtstrategier, 

som också utgör två av de främsta aktivt använda investeringsfilosofierna (O’Shaughnessy 

2005). Den bakomliggande teorin till att värdestrategier kan generera en riskjusterad 

överavkastning presenterades av Benjamin Graham och David Dodd i mitten av 1930-talet 

(Bird & Withaker 2004) och har på senare år vidareutvecklats av bland annat DeBondt och 

Thaler (1985) och Lakonishok et al. (1994). Överreaktionshypotesen presenterades av 

DeBondt och Thaler (1985) och innebär att investerare tenderar att överreagera på 

information som ligger nära i tiden och bortser från information som ligger längre tillbaka i 

tiden, så som långsiktiga mönster. Enligt överreaktionshypotesen kommer investerare att 

övervärdera företag som haft en hög avkastning i föregående period
4
 och undervärdera företag 

som haft en låg avkastning, eftersom den breda majoriteten tenderar att fokusera för mycket 

på tillväxttal som ligger nära i tiden och bortser således från att tillväxttal tenderar att 

fluktuera kring en medelnivå (DeBondt & Thaler 1985). Genom att köpa aktier i företag som 

presterat dåligt i tidigare perioder är det därför möjligt att generera en riskjusterad 

överavkastning. Lakonishok et al. (1994) utvecklar överreaktionshypotesen och argumenterar 

för att företag med låga relativvärderingsmultiplar approximerar för att marknaden 

undervärderat företag och tillskrivit dessa en för låg förväntad tillväxttakt. Genom att använda 

relativvärderingsmultiplar som investeringskriterium är det därmed möjligt att identifiera 

företag som är felaktigt prissatta av marknaden och således generera en riskjusterad 

överavkastning.  

 

En värdepremie har dokumenterats av en mängd olika forskare. Basu (1977) var en av de 

första, och kunde rapportera om en genomsnittlig värdepremie på 7 % per år för den 

amerikanska marknaden mellan 1956-1969. Basu använde priset dividerat med vinst (P/E) för 

att identifiera värde- och tillväxtaktier, där aktier med låga (höga) P/E-tal kategoriserades som 

värdeaktier (tillväxtaktier). Nyare studier har bekräftat att en värdepremie existerar på den 

amerikanska marknaden. Davis et al. (2000) dokumenterar en genomsnittlig värdepremie på 

                                                           
4 DeBondt och Thaler (1985) mätte avkastningen i 3-5 år innan portföljformation. 
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5,5 % per år på den amerikanska aktiemarknaden när pris dividerat med bokfört värde (P/BV) 

används för att identifiera värde- och tillväxtaktier. Davis et al. (2000) studerade den 

amerikanska aktiemarknaden mellan 1929-1997 och innefattade ett stort antal aktier, varför 

deras resultat kan anses vara en god beskrivning av den faktiska värdepremien som 

investerare kunnat generera.   Fama och French (1998) undersöker värdepremien på 

internationella marknader mellan 1975-1995 och finner en global värdepremie för P/BV på 

7,68 % per år. Fama och French (1998) undersökte även värdepremien utifrån andra 

relativvärderingsmultiplar som pris dividerat med kassaflöde (P/CF) och direktavkastning 

(DY) och visar på att även dessa två multiplar genererar en värdepremie.  

 

Forskning på värdepremien är voluminös och ligger i hjärtat av finanslitteraturen på grund av 

kopplingen till EMH. Forskning inom området för värde- och tillväxtstrategier har identifierat 

en värdepremie som ligger mellan 5-12 % per år på de flesta av världens aktiemarknader 

beroende på vilken marknad, tidsperiod och relativvärderingsmultipel som använts i 

undersökningen
5
. Enligt Bagella et al. (2000) har tre övergripande förklaringar generellt 

använts för att förklara värdepremien, (1) den riskbaserade förklaringen, (2) förklaringen som 

bygger på att investerare är irrationella och (3) den metodologiska förklaringen. 

 

Forskare som argumenterar för att EMH är en lämplig modell för att förklara hur information 

speglas i aktiepriser har hävdat att risken i värdeaktier är högre än den hos tillväxtaktier, vilket 

innebär att värdepremien endast är en kompensation för den högre risken (Fama & French 

1992; 1993; 1996). Den riskbaserade förklaringen har visat sig vara en utmaning att bevisa 

utifrån EMH och modern finansteori, där en högre förväntad avkastning endast kan uppnås 

genom en högre risk. För att undersöka om en högre avkastning är en kompensation för en 

högre risk måste en modell för att mäta den riskjusterade avkastningen definieras (Fama 

1970). De tidiga undersökningarna på värdestrategier använde en traditionell 

kapitalprissättningsmodell, Capital Asset Pricing Model (CAPM), för att beräkna portföljers 

risk och förväntade avkastning (se Basu 1977; Banz 1981; Basu 1983). CAPM är en av de 

mest framstående teorierna inom den moderna finansekonomiska skolan och antar att den 

enda risk som en investerare behöver kompenseras för är den systematiska risken. Fama och 

French (1992) visade att risken i CAPM, mätt i beta, endast kunde förklara drygt 70 % av 

avkastningen för portföljer som utgjordes av värdeaktier. Resterande 30 % behövde därmed 

                                                           
5
 En utförlig genomgång av dessa studier görs i kapitel 3. 



11 
 

förklaras med hjälp av andra variabler. Fama och French (1993) vidareutvecklade CAPM till 

en multifaktor CAPM (Fama-French trefaktormodellen) som utöver den systematiska risken 

även beaktade storlek, mätt i marknadsvärde, och P/BV-tal. Den nyutvecklade FF trefaktor 

modellen var framgångsrik och kunde förklara över 90 % av avkastningen på den amerikanska 

marknaden.  

 

Tidigare studier har kunnat visa att det existerar både en värdepremie och riskjusterad 

värdepremie på bland annat den amerikanska och brittiska aktiemarknaden (Asgharian & 

Hansson 2009; Gregory et al. 2003). Inom det beteendefinansiella lägret förklaras 

värdestrategiers högre avkastning med att dessa utnyttjar en irrationalitet på aktiemarknaden. 

Investerare skulle därmed agera irrationellt på ett sådant sätt som medför att aktiepriser 

avviker från sina fundamentala värden på ett förutsägbart vis, vilket antingen resulterar i en 

undervärdering (värdeaktier) eller övervärdering (tillväxtaktier). En möjlig förklaring till att 

under- och övervärderade aktier kan identifieras med hjälp av relativvärderingsmultiplar har 

getts av Shleifer och Vishny (1997). Shleifer och Vishny (1997) argumenterar för att 

institutionella investerare, som betraktas som rationella investerare, undviker att placera i 

värdeaktier med anledning av att värdestrategier behöver en längre tidshorisont för att 

producera en överavkastning. Genom att placera i värdeaktier riskerar institutionella 

investerare att underprestera gentemot jämförelseindex (Shleifer & Vishny 1997), och 

därigenom förlora sina kunder (Lakonishok et al. 1994). Med anledning av att rationella 

investerare stöter på hinder i att utnyttja de vinstmöjligheter som föreligger i att handla 

värdeaktier förblir dessa aktier felaktigt prissatta, vilket enkelt kan utnyttjas av investerare 

med längre placeringshorisonter.   

 

En ytterligare möjlig förklaring till varför värdestrategier genererat högre riskjusterade 

avkastningar än tillväxtstrategier har kommit från forskare som menar att resultaten varit 

felaktiga på grund av brister i datainsamlingen. Databaser som används tenderar att utesluta 

företag som gått i konkurs relativt snabbt och fokuserar istället på företag som överlevt, vilket 

betecknas överlevnadsproblemet (survivorship-bias) (Bagella et al. 2000). 

Överlevnadsproblemet kan skapa en skevhet i resultaten eftersom företagen som gått i konkurs 

och därmed uteslutits från databasen med största sannolikhet hade låga 

relativvärderingsmutiplar och därmed hade kategoriserats som värdeaktier. 
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Ett annat problem är att värdepremien kan vara urvalsunik eftersom forskare väljer att leta 

efter avvikelser från EMH då dessa är mer intressanta och enklare att få publicerade. Således 

kan värdepremien vara ett resultat av att forskare genomsöker dataset tills dess att de finner en 

värdepremie, vilket har kommit att betecknas data-snooping problemet (Bagella et al. 2000). 

Den riskjusterade överavkastningen från värdestrategier kan därmed vara en konsekvens av de 

dataset som använts som inte har någon praktisk tillämpningsbarhet, varför resultaten inte är 

generaliserbara. Nya dataset som undersöker värdepremien bidrar således till att minska data-

snooping problematiken och ökar förståelsen för värdestrategier och EMH. 

 

Som framgick av bakgrunden är studier på värdestrategier också ett test på den svaga nivån av 

EMH. Denna typ av tester måste oundvikligen göras tillsammans med en 

kapitalprissättningsmodell (Fama 1991). Kapitalprissättningsmodeller används för att beräkna 

den avkastning som investerare kan förvänta sig vid en given nivå av risk. Fama (1998) 

konstaterar att de modeller som existerar, om än några bättre än andra, är ofullständiga och 

inte helt kan förväntas beskriva systematiska avkastningar. Problemet med att EMH måste 

testas tillsammans med en kapitalprissättningsmodell har kommit att betecknas det dubbla 

hypotesproblemet, eftersom det inte med säkerhet går att uttala sig om en riskjusterad 

överavkastning är resultatet av en ineffektiv aktiemarknad eller en felspecificerad 

kapitalprissättningsmodell (Chan et al. 1991; Fama 1991). Värdepremien står även inför ett 

problem eftersom empiriska studier haft svårt att bevisa vilken teori som bäst beskriver hur 

investerare agerar (rationellt kontra irrationellt) och i slutändan hur aktier prissätts. Eugene 

Fama, som en av de främsta förespråkarna för EMH, argumenterar dock för att de metodiska 

problemen som tester på EMH utgör, inte på något sätt gör tester på EMH betydelselösa 

(Fama 1991). Varje ny studie bidrar med att öka förståelsen för hur aktier prissätts och vad 

som påverkar prissättningen, vilket både har en praktiskt och teoretisk betydelse (Chan et al. 

1991). Genom att behandla det dubbla hypotesproblemet med den värdighet som den övriga 

forskarvärlden har gjort bidrar nya studier på värdepremien till förståelsen för befintliga 

teorier, både kapitalprissättningsmodeller och teorier rörande aktiers prissättning. 

 

Det står klart att tidigare forskning inte är samstämmig kring huruvida värdepremien är ett 

resultat av en högre inneboende risk, ineffektiva marknader eller metodologiska 

tillkortakommanden. Ytterligare forskning, på nya marknader än de mest undersökta, är därav 

av intresse för att studera om värdepremien är urvalsspecifik, kan förklaras av riskfaktorer 

eller om den utnyttjar en irrationalitet på marknaden. Vidare skakade den globala finanskrisen 
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2008 om världens finansmarknader på ett sådant sätt som jämfördes med den stora 

depressionen i början av 1930-talet (Crotty & Epstein 2009) och följdes av eurokrisen samt 

den amerikanska skuldkrisen. De finansiella oroligheterna har medfört breda nedgångar på de 

flesta aktiemarknader runt om i världen och en ökad volatilitet, varför det är av stor vikt att 

undersöka hur värdepremien påverkas av finanskriser.  

 

Crotty (2009) argumenterar för att EMH sedan dess uppkomst i mitten av 1960-talet har 

kommit att negativt påverka det globala finansiella systemet genom att agera som ett medel 

för att rasera det hårt reglerade finansiella systemet i USA och därigenom berett plats åt en 

finansiell avreglering. Crotty (2009) menar att avregleringen som började i USA på 1980-talet 

har fått direkta konsekvenser för stabiliteten på världens finansiella marknader. Crotty syftar 

till den instabilitet som avreglerade finansmarknader medför, och som enligt Bresser-Pereira 

(2010) låg bakom den globala finanskrisen 2008. Crotty (2009) konstaterar att de globala 

finansmarknaderna kommer att fortsätta vara instabila så länge den amerikanska staten tillåter 

en mild reglering av de finansiella instituten, vilket summeras av nedanstående citat: 

 

”Until this administration adopts a radical change of course in its financial market 

policies, US and global financial markets are likely to remain fatally structurally 

flawed” (Crotty, 2009, ss. 578) 

 

Sverige är en liten, öppen och exportberoende ekonomi som i hög grad påverkas av den 

ekonomiska situationen i de övriga EU-länderna och USA (Ekonomifakta 2011). Detta 

framgår av den globala finanskrisen som hade sitt urspung i USA 2007 och fick 

spridningseffekter som även påverkade den svenska ekonomin. Med den globala finanskrisen 

2008 och den rådande eurokrisen i färskt minne är det därför av stor vikt att undersöka hur 

värdepremien och den riskjusterade värdepremien påverkades innan, under och efter 

finanskrisen 2008. En studie som undersöker hur värdepremien påverkades av den globala 

finanskrisen har till vår kännedom inte gjorts tidigare. Lakonishok et al. (1994) undersöker 

dock hur värdepremien förändras under perioder då den amerikanska aktiemarknaden överlag 

genererar en negativ avkastning, och kommer fram till att värdepremien består även när 

marknaden faller.  

 

Tidigare studier på värdepremien har främst gjorts på de amerikanska, japanska och större 

europeiska aktiemarknaderna. På senare år har även de mindre utvecklade aktiemarknaderna 
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undersökts, däribland den svenska marknaden (Fama & French 1998). I Fama och French 

(1998) var Sverige med som ett av tretton undersökningsländer, men det svenska urvalet 

bestod enbart av 48 företag. Författarna fann en värdepremie på den svenska marknaden som 

uppgick till 8 % per år. Med anledning av att undersökningsperioden var mellan 1975-1995 

och endast innehöll 48 företag kan resultaten från Fama och French (1998) knappast uttryckas 

vara uttömmande eller aktuella för investerare, utan bör snarare betraktas som en indikation 

på att en värdepremie funnits på den svenska aktiemarknaden. 

 

Aktiemarknadens förmåga att snabbt spegla tillgänglig information och bli effektiv utifrån 

EMH beror till viss del på enkelheten att handla med aktier, transaktionskostnader och 

uppmärksamheten hos vinstsökande investerare på marknaden (Damodaran 2002). 

Ovanstående påstående blir tämligen intressant när den svenska aktiemarknadens utveckling 

under de senaste 20 åren lyfts fram. En snabb genomgång av data från statistiska centralbyrån 

visar att det 1992 fanns 205 företag noterade på Stockholmsbörsen (dåvarande A- och O-

listan), vilket hade ökat till 259 företag i slutet av 2011 (Large-, Mid- och Small-cap). Under 

samma period har marknadsvärdet på svenska börsnoterade företag ökat från 552 Mdkr till 

3496 Mdkr, och den dagliga omsättningen på börsen ökade från 171 Mdkr till 3799 Mdkr 

(SCB 2013). En logisk följd av den ökade handeln vore att marknaden blivit än mer effektiv, 

och om det tidigare funnits möjlighet att generera en riskjusterad överavkastning med hjälp av 

värdestrategier borde denna möjlighet försvinna i takt med en ökad handel av rationella 

investerare. Värdestrategier har även upplevt en ökad exponering på grund av den 

uppmärksamhet som den akademiska världen ägnat fenomenet sedan 1990-talet och framåt. 

Eftersom värdestrategier är relativt enkla att utforma och billiga att tillämpa torde blotta 

kännedomen om dem leda till att investerare överlag upphör med att extrapolera kassaflöden 

för långt in i framtiden, alternativt köper aktier med låga relativvärderingsmultiplar och 

således höjer priset på de aktier som blivit undervärderade av marknaden. 

 

Den ökade handeln med aktier kan även ha fått motsatta effekter vid en betraktelse av 

händelseförloppet utifrån antagandet att marginalinvesteraren på aktiemarknaden agerar 

irrationellt eller har problem med att utnyttja de felaktiga prissättningar som råder (Shleifer & 

Vishny 1997). Om den ökade handeln främst utförs av irrationella investerare som tenderar att 

extrapolera historiska kassaflöden för långt in i framtiden så kan värdestrategiers 

överavkastning bestå, och till och med öka. Lakonishok et al. (1994) beskriver situationen som 

uppstår när institutionella investerare, som generellt antas vara en bidragande faktor till att 
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aktiemarknader anses vara effektiva, agerar irrationellt. En institutionell investerare, som 

förvaltar kapital åt privatpersoner och andra intressenter, har incitament till att utöka sin 

kundbas. Detta eftersom deras egen vinst i mångt och mycket beror på hur stor kapitalstock de 

representerar. För att locka till sig potentiella kunder kan institutionerna tänkas föredra 

tillväxtaktier, som haft en tidigare hög avkastning och därav betraktas som goda investeringar. 

Värdeaktier negligeras därmed av institutionella investerare, vilket i längden leder till att de 

undervärderas och marknaden blir ineffektiv (Lakonishok et al. 1992; 1994). 

 

Den svenska aktiemarknaden har tidigare varit föremål för studier på bland annat den 

mellanstarka nivån av EMH. Setterberg (2011) undersökte om det fanns en Post-Earnings 

Announcement Drift (PEAD) på den svenska aktiemarknaden. PEAD innebär att priset, efter 

det att ny information om företagets vinst görs allmän tillgänglig, tenderar att driva i den 

rikting som den nya informationen indikerar
6
 i flera veckor och ibland till och med månader. 

Om det går att generera en riskjusterad överavkastning genom att handla aktier när företag 

presenterar en vinst som är högre än förväntat och blanka aktier när företag vinstvarnar, finns 

en PEAD-effekt och aktiemarknaden kan sägas vara ineffektiv på mellanstark nivå (Setterberg 

2011). PEAD står således i kontrast till den mellanstarka nivån av EMH, där det inte ska vara 

möjligt att generera en överavkastning genom att handla på publik information. Setterberg 

(2011) finner en statistiskt signifikant PEAD-effekt på den svenska aktiemarknaden. 

Resultaten indikerar att en PEAD-strategi genererade en riskjusterad överavkastning på 0,9 % 

per månad mellan åren 1990-2005, vilket leder till att Setterberg konstaterar: 

 

”...[T]he result of this paper would suggest that Swedish investors for some reason 

need a longer time to rationally process information. Or alternatively, that the 

potential limits to arbitrage, that prevent rational investors to trade on the drift patters, 

evaporates more slowly in the Swedish market.” (Setterberg, 2011, ss. 63) 

 

Utifrån Setterbergs slutsats finns det således tydliga indikationer på att den svenska 

aktiemarknaden inte är effektiv på varken den svaga eller mellanstarka nivån av EMH. Vidare 

har ingen tidigare studie på värde- och tillväxtstrategier som inkluderar den senaste globala 

finanskrisen 2008 genomförts, varken på den svenska eller internationella arenan. Därav finns 

det ett behov av ytterligare forskning som kan dokumentera om det funnits en absolut och 

                                                           
6
 En positiv nyhet angående företagets vinster leder till att aktiepriset driver uppåt medan en negativ nyhet 

angående företagets vinster leder till att aktiepriset driver nedåt (Setterberg 2011). 
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riskjusterad värdepremie på den svenska aktiemarknaden under de senaste två decennierna 

och hur den globala finanskrisen påverkade värdepremien. 

 

Studiens bidrag 

Studiens bidrag utgår från diskussionen kring huruvida aktiemarknader är 

informationseffektiva och om värdestrategier har en potential att generera en riskjusterad 

överavkastning. Bidraget har delat fokus på undersökningsperioden 1992-2012 och 

finanskrisen 2008. Bidraget kan sammanfattas utifrån nedanstående punkter: 

 

 Studien undersöker hela den svenska aktiemarknaden, vilket inte gjorts tidigare. På så 

sätt ökar förståelsen för hur information inkorporeras på den svenska aktiemarknaden 

och om investerare överlag är rationella eller irrationella. Genom att undersöka 

Sverige bidrar studien även med ett “out-of-sample” urval som efterfrågats av tidigare 

forskning. 

 

 Studien beaktar finanskrisens påverkan på värde- och tillväxstrategier som tidigare 

undersökningar inte behandlat. Således bidrar studien med att belysa hur breda 

nedgångar och ett oroligt börsklimat påverkan den absoluta och riskjusterade 

värdepremien. 

 

 Studien får ett praktiskt bidrag eftersom undersökningen svarar på om det med hjälp 

av relativvärderingsmultiplar är möjligt att generera en riskjusterad överavkastning 

som är av relevans för både privata och institutionella investerare. 

 

 Studien bidrar till den befintliga forskningen genom att inkludera en i sammanhanget 

ny relativvärderingsmultipel, EV/EBITDA, som tidigare forskning till vår kännedom 

försummat att inkludera i studier på värdepremien. 

 

En svensk studie på värde- och tillväxtstrategier som inkorporerar de senaste tjugo årens 

utveckling på aktiemarknaden är intressant ur ett flertal olika perspektiv. Studiens teoretiska 

bidrag kommer av att ställa två teorier inom finansiell ekonomi, EMH och beteendefinans, 

mot varandra. Enligt EMH borde trenden mot en ökad handel med aktier på grund av ett ökat 

intresse och mindre kostnader resultera i en mer informationseffektiv aktiemarknad. Utifrån 

det beteendefinansiella lägret kan det ökade intresset för aktiemarknaden och de mindre 
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kostnaderna ha medfört ett intåg av irrationella investerare. Ifall marknaden utgörs av en 

högre andel irrationella investerare skulle aktiemarknaden vara mindre informationseffektiv. 

Denna studie ökar därmed förståelsen för hur väl information inkorporeras på den svenska 

aktiemarknaden och om investerare överlag är rationella eller irrationella. 

 

Studien beaktar även finanskrisens påverkan på värdepremien, vilket inte gjorts tidigare. Fama 

och French (1992) argumenterar för att värdestrategier behöver vara fundamentalt mer 

riskfyllda om de producerar en högre avkastning gentemot tillväxtaktier. Om värdestrategier 

är fundamentalt mer riskfyllda än tillväxtstrategier borde värdestrategier uppleva bredare 

nedgångar under ett oroligt börsklimat (Lakonishok et al. 1994). Genom att undersöka hur 

värdepremien reagerar före, under, och efter den globala finanskrisen på den svenska 

aktiemarknaden får studien därmed ytterligare ett teoretiskt bidrag. Det är väsentligt att 

studera hur värdepremien uppträder under oroliga marknadsklimat då EMH förutsätter att 

värdepremien är en kompensation för en högre risk (Fama & French 1993).   

 

Forskare har även uppmärksammat att andra avvikelser från EMH, som storlekseffekten (Banz 

1981), tenderar att försvagas 20-30 år efter att de först upptäcktes (Dimson & Marsh 1999), 

vilket (dels) kan bero på den ökade handeln. Om värdestrategier faktiskt är en kontradiktion 

till EMH bör marknaden, när den får kännedom om att arbitragemöjligheter existerar, 

korrigera prissättningen (Damodaran 2002). Det existerar en omfattande tidigare litteratur på 

området för marknadseffektivitet och värdestrategier, varför studiens resultat kan jämföras och 

diskuteras utifrån tidigare studier och således styrka eller förkasta teoretiska samband. 

 

Det står klart att bevisen för och emot marknadseffektivitet är motstridiga. Studier på olika 

marknader och tidsperioder har inte styrkt den riskbaserade förklaringen avseende 

värdestrategiers högre avkastning. Ytterligare studier på nya marknader och tidsperioder, med 

olika metodiska tillvägagångssätt, behövs enligt Chan et al. (1991) och Galariotis (2012) för 

att öka förståelsen för fenomenet. En studie på den svenska aktiemarknaden innebär en ny 

marknad och ett nytt dataset, vilket kan ge svar på om värdestrategier är en marknadsspecifik 

avvikelse från rationell prissättning (Bagella et al. 2000). Tidigare studier på området har 

främst fokuserat på amerikanska, japanska och större europeiska aktiemarknader. Sverige har 

därav i egenskap av en relativt liten aktiemarknad hamnat i skymundan. Den svenska 

aktiemarknaden har dock varit föremål för liknande undersökningar av bland annat Fama och 

French (1998), där den svenska aktiemarknaden var en av 13 marknader som undersöktes. 
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Fama och Frenchs (1998) undersökning omfattade tidsperioden 1975-1996 med förhållandevis 

få svenska börsnoterade företag (ett genomsnitt på 46 företag) som inte kan betraktas som 

heltäckande för den svenska aktiemarknaden. Tidsperioden har även betydelse eftersom 

beteendefinans förklaring på varför värdestrategier har en högre avkastning, att marknaden 

konsistent prissätter aktier felaktigt, torde försvinna i takt med att investerare utifrån EMH 

utnyttjar den felaktiga prissättningen på marknaden. Genom att studera den svenska 

aktiemarknaden, i form av en relativt outforskad marknad, kan denna studie belysa huruvida 

tidigare studiers resultat på värdepremien även är generaliserbara under en annan tidsperiod 

och ett nytt dataset. Studien erbjuder således en empirisk undersökning på huruvida 

värdestrategier fortfarande existerar drygt 45 år efter de första studierna observerade 

fenomenet på den amerikanska marknaden (se Basu 1977). 

 

Studiens praktiska relevans kommer av att såväl privata investerare som institutionella 

investerare kan dra nytta av studiens resultat och slutsatser. Investerare som ämnar tillämpa 

värdestrategier på den svenska aktiemarknaden för att generera en riskjusterad överavkastning 

kan få en ökad förståelse för om värdestrategier kan eller har kunnat användas för att 

identifiera undervärderade aktier. Rationella investerare skulle därmed även få en nyanserad 

bild av om det är möjligt att utnyttja irrationella investeraras beteende på marknaden genom 

att investera i värdeaktier.  

 

Sammanfattningsvis bidrar studien till den befintliga forskningen genom att undersöka ett 

unikt dataset under en tidsperiod som skiljer sig från en stor del av tidigare studier. Detta leder 

till att teorier testas under andra förutsättningar och ökar förståelsen för hur aktier prissätts och 

investerares rationalitet. Samtidigt får studien praktisk betydelse då investerare kan använda 

sig av studiens resultat när det kommer till att utforma investeringsstrategi och 

portföljsammansättning. 

 

 

 

 

1.3 Problemformuleringar 
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 Hur informationseffektiv har den svenska aktiemarknaden varit mellan 1992-2012 

utifrån värdepremien? 

 

 Hur påverkades värdepremien av finanskrisen 2008? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden 

utifrån värdepremien samt hur värdepremien påverkades av finanskrisen 2008. 

 

 

  



20 
 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2: Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studiens syfte ska uppnås. Studiens vetenskapsteoretiska ansats 

redogörs för, där en deduktiv ansats föredras framför en induktiv. Därutöver beskrivs varför 

en kvalitativ metod som forskningsstrategi är mest lämplig för att uppnå studiens syfte. 

Utöver detta uppmärksammas tänkbara bekymmer med använd data och den 

vetenskapsteoretiska ansatsen. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för den effektiva marknadshypotesen och de mest 

framstående teorierna inom beteendefinans som kan förklara värdepremien. Därtill redogörs 

för observerade avvikelser på aktiemarknader runt om i världen som kontrasterar den 

effektiva marknadshypotesen validitet. I slutet av kapitlet presenteras hypoteserna som 

härleds från den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 4: Praktisk metod 

I den praktiska metoden beskrivs hur värde- och tillväxtportföljer konstrueras utifrån olika 

kriterier. Genomgående diskuteras metodval utifrån tidigare studiers förfarande. Därutöver 

presenteras de statistiska tester som används för att svara på hypoteserna. 

 

Kapitel 5: Empirisk analys 

I den empiriska analysen presenteras studiens resultat. Resultaten analyseras med t-test samt 

univariata och multivariata regressionsmodeller. Genomgående i kapitlet diskuteras även 

resultaten utifrån den teoretiska referensramen för att bekräfta eller förkasta tidigare studiers 

fynd.  

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I det sjätte och sista kapitlet sammanfattas studiens primära resultat. Inom ramen för kapitlet 

besvaras även problemformuleringarna och en diskussion förs kring om syftet med studien 

uppnåtts. Avslutningsvis framförs studiens bidrag till befintlig forskning och förslag på vidare 

forskning.  
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Kapitel 2: Metod 

 

etoden redogör för valet av våra metodologiska utgångsval. Argument för 

valet av våra utgångspunkter förs samtidigt som resonemang förs kring 

bortvalda utgångspunkter. Avslutningsvis diskuteras tänkbar kritik mot våra  

metodval. 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien ämnar undersöka den svenska aktiemarknadens informationseffektivitet på svag nivå. 

För att undersöka informationseffektiviteten används en specifik typ av tester på 

avkastningars förutsägbarhet, nämligen värdestrategier. Teorier rörande den effektiva 

marknadshypotesen och beteendefinans är av central betydelse för att skapa hypoteser om hur 

aktiepriser speglar information. Med anledning av att det existerar en omfattande litteratur 

kring studier på värdestrategier, EMH och beteendefinans anser vi att det gynnar studien att 

förhålla sig till befintliga teorier och tidigare forskning som bedrivits inom ämnet för att 

generera och testa hypoteser. Därav utgår studien ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att vi 

prövar teorier genom en empirisk undersökning (Bryman & Bell 2005; Svenning 2003). 

 

Vi utgår därmed inte ifrån en induktiv ansats. En induktiv ansats hade istället föredragits vid 

brist på befintlig teori, där insamling av data sker först för att sedan kunna skapa teorier eller 

dra generella slutsatser (Bryman & Bell 2005; Johannessen & Tufte 2003). Med anledning av 

den breda teoretiska basen som lagts av tidigare forskare anser vi att det lämpar sig att utgå 

ifrån den befintliga teorin och tidigare studiers resultat för att testa dess applicerbarhet och 

generaliserbarhet på den svenska aktiemarknaden. En induktiv ansats hade fått oss att avvika 

från vårt syfte, eftersom fokus hade legat på att försöka samla in stora mängder data och finna 

generella mönster (Johannessen & Tufte 2003) utifrån empiriska observationer (Bryman & 

Bell 2005), vilket hade varit väldigt tidskrävande sett till vår tidsram. Utifrån ovanstående 

resonemang och ändamålet med vårt syfte ter sig därför en deduktiv ansats som bättre lämpad. 

2.2 Kunskapssyn 

Då syftet med studien är att undersöka den svenska aktiemarknadens informationseffektivitet 

på svag nivå valdes en deduktiv ansats. Genom att utgå ifrån en deduktiv ansats bibehålls en 

objektivitet i uppbyggnaden av det teoretiska ramverket och den empiriska studien. Med 

utgångspunkt i en induktiv ansats hade den teoretiska och empiriska metodiken istället blivit 

föremål för en högre subjektivism från vår sida (Bryman & Bell 2005). Vi utgår därav ifrån en 

M   
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positivistisk kunskapssyn, som förordar att forskningen inte ska bedrivas utifrån etiska eller 

moraliska ståndpunkter (Holme & Salvang 1997) och samtidigt rymmer element för 

generering av hypoteser (Bryman & Bell 2005). Studien utgår därmed inte ifrån 

hermeneutiken, som fokuserar mer på en förståelse av människors beteende (Bryman & Bell 

2005). En helt värderingsfri forskning är dock snarare en föreställning än verkligheten då vi 

under forskningens gång kan tänkas göra vägval som till viss del speglar våra egna 

preferenser (Holme & Solvang 1997). Ändock anser vi oss kunna förhålla oss till 

positivismens objektiva syn på forskningen eftersom vår empiri hämtades ifrån databaser som 

vi inte kunde påverka utifrån våra egna personliga värderingar.  Empirin analyserades i sin tur 

utifrån utvalda statistiska modeller, i enighet med tidigare studier, för att belysa olika tänkbara 

samband. 

2.3 Forskningsstrategi 

En kvantitativ metod lämpade sig då undersökningen krävde insamling och analys av data 

från hundratals börsnoterade företag på den svenska aktiemarknaden. En sådan 

forskningsstrategi innebär att vi inte utför direkta observationer och därmed har ett avstånd till 

informationskällorna. Detta ter sig lämpligt eftersom vi utgår ifrån strukturerade analyser och 

jämförelser. (Holme & Solvang 1997) En kvalitativ forskningsstrategi framhåller å andra 

sidan ordets vikt i undersökningar istället för kvantifiering av data (Bryman & Bell 2005). Ett 

sådant förhållningssätt skulle nästintill omöjliggöra syftet med vår studie med avseende på de 

hundratals företag vi ämnar analysera. Med ett kvalitativt förhållningssätt hade vi tvingats 

begränsa vårt urval markant för att försöka finna ett fåtal aktörer på marknaden som använder 

sig av värdestrategier och tillväxttstrategier. Det snäva urvalet och tidsåtgången som skulle gå 

åt för att enbart finna aktörer på marknaden som använder sig av strategierna skulle hindra oss 

i att uppfylla syftet med studien.  Därtill hade vi inte kunnat generalisera några resultat på 

grund av det snäva urvalet. Det krävs stora mängder av data för att uttala sig om 

värdestrategiers funktionalitet utifrån EMH och beteendefinans, vilket ytterligare talade för 

valet av en kvantitativ forskningsstrategi. 

2.4 Praktiskt angrepssätt 

Med anledning av att vårt syfte inte skulle uppnås med direkta observationer och intervjuer 

användes ingen primärdata. Vi använder oss istället av sekundärdata för att undersöka 

utvecklingar (Svenning 2003) inom området för värdestrategier och tillväxtstrategier på den 

svenska aktiemarknaden mellan 1992-2012. Insamlingen av data omfattade tidsperioden 

1992-2012 för att kunna åskådliggöra värdestrategiers prestation i takt med den teknologiska 
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utvecklingen som medfört lägre kostnader för transaktioner och information. Data i studien 

hämtades ifrån Thomson Reuters Datastream om företag på NASDAQ OMX Stockholm i 

Sverige. Thomson Reuters är en av världens största leverantör av finansiell data till akademin 

och finansiella institutioner, vilket berättigar användandet av databasen.  

2.5 Källkritik 

Ett problem med den deduktiva ansatsen är att den empiriska undersökningen kan syfta till att 

finna empiriska bevis som bekräftar de teorier som studien tar avstamp i (Jacobsen 2002). 

Därigenom ökar risken i att författarna inriktar sig på att finna svar på sina förväntningar. Vi 

har under uppsatsens gång försökt minska ovanstående risk genom att inkludera motsatta 

teoretiska perspektiv på olika företeelser inom ramen för värdestrategier. Därutöver har vi 

förhållit oss till hur tidigare studier utformat sin praktiska metod vilket avsesvärt minskat vår 

möjlighet till att subjektivt påverka resultaten. 

 

Sekundärdata utgör hela det empiriska underlaget. Thomson Reuters är en av två stora aktörer 

i tillhandahållandet av finansiella databaser till analyshus och akademin. Med anledning av 

Datastreams globala utbredning och användning ansåg vi databasen vara en tillförlitlig källa 

till information. Samtidigt kan vårt fokus på stora mängder av kvantitativ data, i takt med vår 

positivistiska  ståndpunkt, medfört att vår förankring med verkligheten drabbats (Bryman & 

Bell 2005). Vi försökte öka förankringen med verkligheten genom att främst använda oss av 

de mest använda relativvärderingsmultiplar bland finansforskare och professionella 

investerare. På så vis höll vi oss inom ramen för faktiskt använda relativvärderingsmultiplar 

och hur väl de fungerar i praktiken. 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 

 

den teoretiska referensramen presenteras först den effektiva marknadshypotesen följt av 

en presentation av några av de främsta avvikelserna från EMH. Därefter introduceras 

studiens huvudområde, värde- och tillväxtstrategier, samt tidigare studier på fältet. 

Sedermera redogörs för beteendefinansiella teorier rörande hur investerare beter sig på 

marknaden. Avslutningsvis bildas hypoteser för att testa värde- och tillväxtstrategier på den 

svenska aktiemarknaden. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

EMH formulerades av Fama (1965) och har sedan publiceringen för snart 50 år sedan bland 

annat varit föremål för ett stort antal vetenskapliga studier och debatter mellan 

finansekonomiska forskare. EMH syftar till antagandet att finansiella marknader är 

informationseffektiva, det vill säga att priset på samtliga finansiella tillgångar speglar all 

tillgänglig och relevant information (Fama 1970). När EMH håller betraktas finansiella 

marknaderna som effektiva. På en effektiv aktiemarknad kommer det inte vara möjligt att 

med historisk, publik eller privat information identifiera vilka aktier som är under- eller 

övervärderade. Marknaden antas erbjuda den bästa uppskattningen av det verkliga värdet på 

en investering. När det existerar information som inte reflekteras i priset på en aktie förmodas 

rationella investerare handla på informationen tills dess att priset reflekterar all information. 

Med anledning av sin kontroversiella natur har den effektiva marknadshypotesen studerats i 

stor utsträckning av forskare och praktiker alika. Avsaknaden av en bättre teori för att 

beskriva hur aktiepriser reagerar på både historisk och ny information har resulterat i att EMH 

blivit en ledande paradigm inom modern finansiell ekonomi, trots att en mängd uppenbara 

motsättningar till hypotesen har dokumenterats (Ball 1996). 

 

EMH antar att marknaden överlag är rationell medan vissa investerare kan vara irrationella i 

den mån att de över- eller underreagerar på information. Det som krävs för att marknaden ska 

vara effektiv, trots att det existerar irrationella aktörer, är att dessa aktörer agerar på ett 

slumpmässigt sätt och således överreagerar på information i lika stor utsträckning som de 

underreagerar (Fama 1998). Detta fenomen leder till att priserna följer en så kallad random 

walk, där det är omöjligt att med hjälp av dagens information  förutspå avkastningen på en 

aktie. Av random walk-hypotesen följer således att det inte får finnas någon autokorrelation 

I 
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mellan aktiers nutida och framtida avkastning. Marknaden kan därmed betraktas som effektiv 

om random walk hypotesen håller. 

 

En annan konsekvens av EMH är att priser på aktiemarknaden bestäms av en fair game 

process. När priserna bestäms enligt en fair game process kommer det inte att finnas någon 

möjlighet att använda sig av information som fanns tillgänglig vid tidpunkt t för att generera 

en avkastning som är högre än den avkastning som är hänförlig till risken hos tillgången eller 

portföljen vid tidpunkt t+1 (Fama 1970).  Fair game processen är en mindre restriktiv version 

av random walk-hypotesen. Fair game processen antar inte, till skillnad från random walk 

hypotesen, att avkastningen på en tillgång måste vara okorrelerad över tid. Detta kan 

illustreras genom att föreställa sig ett företag som successivt ökar sin skuldsättningsgrad, och 

således ökar risken. Den ökade risken i företaget kommer att resultera i en högre förväntad 

avkastning, vilket kommer leda till att avkastningen på tillgången är autokorrelerad med 

tidigare avkastningar. Den högre avkastningen beror dock på en högre risk i företaget, vilket 

är i enighet med fair game processen och kontrasterar därmed inte den effektiva 

marknadshypotesen.  

 

För tester på EMH brukar tre uppdelningar göras för att särskilja på vilken typ av information 

som undersöks. Fama (1970) delade upp tester på EMH i svag, mellanstark och stark nivå 

som senare reviderades av Fama (1991). De tre nivåerna som beskrevs av Fama (1991) är: 

 

Test på avkastningens förutsägbarhet (svag nivå av EMH): Priser reflekterar all historisk 

information (tidigare prishistorik, avkastningar, fundamental information, etc.) 

 

Event studier (mellanstark nivå av EMH): Priser reflekterar all publik information som är 

tillgänglig för marknaden. 

 

Test på privat information (stark nivå av EMH): Priser reflekterar all publik och privat 

information som är tillgänglig för marknaden. 

 

Den observanta läsaren inser att Famas (1991) uppdelning av EMH innebär likadana 

konsekvenser som Jensens (1978) uppdelning som presenterades i inledningen. Anledningen 

till att de två uppdelningarna innebär likadana konsekvenser är för att både Jensen (1978) och 

Fama (1991) inkorporerade fair game processen i sina uppdelningar. De tre nivåerna av 
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marknadseffektivitet testas genom att undersöka om det är möjligt att producera en abnorm 

avkastning med hjälp av någon form av information (privat, publik, historisk). Eftersom 

värde- och tillväxtstrategier innebär att historisk information används för att försöka 

identifiera under- och övervärderade aktier blir tester på värdepremien ett test på 

avkastningens förutsägbarhet, eller den svaga nivån av EMH. Givet fair game processen ska 

det inte vara möjligt att generera en positiv abnorm avkastning efter det att den faktiska 

avkastningen från värde- och tillväxtstrategier justerats för risk. Riskjusteringen sker vanligen 

genom en kapitalprissättningsmodell (se Basu 1977; Chan et al. 1991; Fama & French 1992; 

Davis et al. 2000; Kyriazis & Diacogiannis 2007). Interceptet från en 

kapitalprissättningsmodell blir således det yttersta beviset för eller emot EMH, där ett positivt 

intercept signalerar en abnorm avkastning (Gillett 2005).  

 

Det faktum att EMH måste testas tillsammans med en kapitalprissättningsmodell utgör ett 

problem för tester på EMH (Fama 1970). Problemet med att EMH testas tillsammans med en 

kapitalprissättningsmodell har kommit att betecknas det dubbla hypotesproblemet, och 

betraktas som ett av de största problemen när det kommer till att undersöka om 

aktiemarknader är effektiva (Fama 1991). När ett intercept visar på en positiv abnorm 

avkastning kan resultatet tolkas som ett bevis mot EMH, men också som ett bevis mot 

kapitalprissättningsmodellen som användes (Fama 1991). Det är omöjligt att uttala sig om en 

abnorm avkastning beror på att EMH inte håller eller en bristfällig kapitalprissättningsmodell, 

eftersom kapitalprissättningsmodeller enbart är modeller som inte kan förväntas vara helt 

korrekta i sin riskjustering (Fama 1991). Sammantaget, eftersom EMH måste testas 

tillsammans med en kapitalprissättningsmodell går det inte med säkerhet att uttala sig 

huruvida abnorma avkastningar uppstår på grund av en felaktig kapitalprissättningsmodell 

eller en ineffektivitet på marknaden (Chan et al. 1991).    

 

De tre nivåerna av EMH som formulerades av Fama (1991) har varit föremål för otaliga 

vetenskapliga studier. Om man bortser från det dubbla hypotesproblemet har ett antal 

intressanta upptäckter gjorts på fenomen som står i kontrast till EMH. I nästa avsnitt 

presenteras några av de mest kontroversiella avvikelserna från EMH och studier som 

undersökt fenomenen diskuteras. 
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3.2 Avvikelser från EMH 

Som framgick i föregående avsnitt brukar en uppdelning göras mellan tre nivåer av 

marknadseffektivitet. Nedan redogörs för ett antal olika fenomen som dokumenterats på de 

olika nivåerna och som står i kontrast till EMH. På den svaga nivån av marknadseffektivitet 

återfinns bland annat januarieffekten, värdepremien och storlekseffekten. På den mellanstarka 

nivån beskrivs Post-Earnings Announcment Drift (PEAD) och på den starka nivån redogörs 

för möjligheten att handla på insiderinformation. 

 

3.2.1 Tester på svag nivå av EMH - Avkastningars förutsägbarhet 

 

Januarieffekten 

En välkänd avvikelse från EMH är att avkastningen på aktier tenderar att vara mycket högre 

under januari månad än någon annan månad, och särskilt under de första 5-6 handelsdagarna 

(Fama 1991).  Haugen och Jorion (1996) undersöker januarieffekten på den amerikanska 

marknaden mellan 1926-1993 och finner att januarieffekten fortfarande består nästan två 

årtionden efter att den återupptäcktes av Rozeff och Kinney (1976). Haugen och Jorion hänför 

januarieffekten till potentiella hinder på marknaden för vinstsökande investerare att handla 

bort, då försök att utnyttja den abnorma avkastningen är förenat med en stor risk för 

investerare. Investerares riskaversion kan därmed vara en bidragande faktor till att 

januarieffekten består, eftersom riskfria former av arbitrage föredras framför riskfyllda 

alternativ. En nyare studie på januarieffekten har genomförts av Moller och Zilca (2008). 

Moller och Zilca (2008) undersöker om aktier producerat en högre abnorm avkastning under 

januari mellan 1927-2004 på den amerikanska marknaden. Resultaten visade att avkastningar 

i januari är högre än för andra månader. Därtill är avkastningarna som högst i början av 

januari för att därefter minska. Moller och Zilca (2008) konstaterar, i enighet med Haugen och 

Jorion (1996), att januarieffekten är lika stark under 2000-talet som den varit tidigare 

årtionden.  

 

Januarieffekten har även studerats på andra marknader än den amerikanska. Das och Rao 

(2011) undersöker januarieffekten på den brittiska, franska och japanska aktiemarknaden 

mellan 1975-2007. Das och Rao (2011) finner att januarieffekten har en påtaglig effekt på 

värdepremien för P/E, P/BV, P/CF och DY. Värdepremien under januari är så mycket som tre 

till nio gånger högre än värdepremien under resten av året för de olika 

relativvärderingsmultiplarna. Samtidigt understryker Das och Rao (2011) att resultaten kan 



28 
 

vara urvalsspecifika, vilket gör det essentiellt att även undersöka om januarieffekten påverkar 

värdepremien på andra marknader.  

 

Storlekseffekten 

Fenomenet där små företag, mätt i totalt marknadsvärde, har en högre avkastning än stora 

företag kallas storlekseffekten (size effect). Banz (1981) visar att små företag haft en högre 

avkastning än stora företag på den amerikanska marknaden mellan 1936-1975. Med anledning 

av att den högre avkastningen inte kunde förklaras av CAPM fanns en riskjusterad 

storlekspremie på den amerikanska marknaden. Även Basu (1983) och Fama och French 

(1992) finner en storlekseffekt på den amerikanska marknaden. Chan och Chen (1991) finner 

att storlek har en påtaglig förklaringsgrad i portföljer som formats med utgångspunkt i storlek. 

Vid inkluderandet av ytterligare riskfaktorer i regressionen, såsom värdevägt index, 

hävstångsindex och utdelningsindex, förlorar dock storlek sin förklarande förmåga. Chan och 

Chens (1991) resultat indikerade att storlek är en riskfaktor som CAPM inte klarar av att 

mäta. Därtill har nyare studier funnit att storlekseffekten försvunnit på den amerikanska 

marknaden (Horowitz et al. 2000). 

 

Det finns även belägg för att storlekseffekten och januarieffekten är nära sammanlänkade 

(Fama 1991). Keim (1983) visar att häften av storlekspremien på den amerikanska marknaden 

mellan 1963-1979 uppkommer i januari månad. Kato och Schallheim (1985) undersöker 

storleks- och januarieffekten på den japanska aktiemarknaden mellan 1964-1981 men finner 

inget samband mellan storlek och avkastning i icke-januari månader. Under januari månad har 

dock de minsta företagen en abnorm avkastning (mätt med CAPM) på 8 % och de största 3 %, 

vilket indikerar att januarieffekten och storlekseffekten på något sätt är integrerade med 

varandra (Kato & Schallheim 1985). 

 

Värdeeffekten 

Fenomenet där portföljer som innehåller företag med lågt pris i förhållande till en given 

värdedrivare (ofta vinster, bokfört värde eller utdelningar) genererar en abnorm avkastning 

kallas för värdeeffekten. Värdeeffekten är likt januari- och storlekseffekten en empirisk 

avvikelse från EMH. En av de första studierna som uppmärksammade värdeeffekten var Basu 

(1977) som undersökte om portföljer som bestod av företag med låga P/E-tal hade en abnorm 

avkastning på den amerikanska aktiemarknaden mellan 1956-1971. Med anledning av att 
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värdeeffekten utgör grunden för denna studie, ges en mer ingående redogörelse för 

värdeeffekten i avsnitt 3.3. 

 

3.2.2 Tester på mellanstark nivå av EMH - Event studier 

 

Post-Earnings-announcement drift (PEAD) 

Huvvudelen av forskningen som bedrivits inom ramen för marknadseffektivitet visar på att 

utvecklade aktiemarknader kan beskrivas som effektiva på mellanstark nivå, där dagliga 

aktiepriser på ett snabbt och fördomsfritt sätt reagerar på ny information. Tester på om dagliga 

aktiepriser snabbt inkorporerar ny information blir inte heller föremål för det dubbla 

hypotesproblemet i lika stor utsträckning som tester på avkastningens förutsägbarhet och 

privat information. Det beror på att avkastningarna beräknas över en relativt kort tidsperiod 

och således inte påverkas i speciellt stor utsträckning av en felaktig kapitalprissättningsmodell 

(Fama 1991). Inom området för event studier på EMH har dock ett antal fenomen 

dokumenterats där priser tenderar att driva i flera dagar och ibland veckor efter det att ny 

information nått marknaden.  Ett av de mest uppmärksammade fenomenen inom denna 

kategori av tester på EMH är Post-Earnings announcement drift (PEAD). PEAD betyder att 

aktiepriser tenderar att successivt anpassa sig till ny information om företags vinster, istället 

för att snabbt inkorporera den nya informationen (Setterberg 2011). Litteraturen inom 

området för PEAD erbjuder omfattande bevis för att företag som presenterar högre (lägre) 

vinster än förväntat får erfara veckor, till och med månader, med positiva (negativa) abnorma 

avkastningar (Chung & Hrazdil 2011). 

 

PEAD dokumenterades för första gången av Ball och Brown (1968). För att undersöka om 

PEAD är ett tecken på marknadsineffektivitet konstrueras portföljer på dagen ett företag 

tillkännager ny information om den föregående periodens vinst. Företag som redovisar ett 

positivt besked (en vinst högre än förväntningarna) köps och företag som redovisar ett 

negativt besked blankas. Portföljerna hålls sedan över en bestämd tidsperiod. Bernard och 

Thomas (1989) undersöker PEAD på den amerikanska marknaden över tidsperioden 1974-

1986 och finner att PEAD-portföljerna genererade en storleksjusterad avkastning på 4,2 % 

över två månader.  
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Figur 1. Grafisk illustration av PEAD 

 

Setterberg (2011) undersöker PEAD på den svenska marknaden mellan 1990-2005. Setterberg 

visar att priser tenderar att driva i samma riktning som informationen om företagets vinst i 

upp till 12 månader efter informationstillfället. Genom att investera i företag med positiva 

vinstnyheter och blanka företag som vinstvarnar var det möjligt att generera en riskjusterad 

årlig överavkastning på 9 % i upp till ett år efter informationstillfället. PEAD har även 

observerats på den brittiska (Hew et al. 1996), finska (Booth et al. 1996), tyska (Dische 2002) 

och spanska marknaden (Forner et al. 2009). 

3.2.3 Tester på stark nivå av EMH - Test på privat information 

På en starkt effektiv marknad skall inte ens insiders kunna uppnå en överavkastning genom 

sitt informationsövertag (Clarke et al. 2001). Jaffe (1974) undersöker 200 slumpvist valda 

företag på den amerikanska marknaden mellan 1962-1968 och finner att insiders 

informationsövertag kan generera en överavkastning. Jaffe finner även en omfattande 

insiderhandel som hänförs till ett bristfälligt regelverk. Därav uppmanade Jaffe lagstiftare att 

bli mer effektiva i proceduren mot att straffa insiders som handlar intensivt utifrån sitt 

informationsövertag. 
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Sedan Jaffes (1974) artikel skrevs torde lagstiftare blivit mer strikta avseende överträdelser 

som berör insidertrading. Rozeff och Zaman (1988) belyser utvecklingen som skett inom 

området för insiderhandel och undersöker samtidigt ett stort antal insider köp på den 

amerikanska marknaden mellan 1973–1982. Rozeff och Zaman (1988) finner att 

företagsledare som besitter insiderinformation fortfarande kan uppnå överavkastning med 

hjälp av sitt informationsövertag, men med avsevärt lägre vinster än vad tidigare studier visat. 

 

3.3 Värde- och tillväxtstrategier – ett test på EMH? 

Inom kategorin för tester på svag nivå av marknadseffektivitet återfinns fenomenet 

värdestrategier som i stor utsträckning uppmärksammats av forskar- och investeringsvärlden. 

Koncepten värdestrategier och tillväxtstrategier har varit kända av investerare i över 70 år. I 

mitten av 1930-talet publicerade David Dodd och Benjamin Graham den inom 

investeringskretsar klassiska boken Security Analysis: Principles and Techniques, i vilken de 

bland annat uppmanade investerare att köpa värdeaktier och undvika tillväxtaktier (Bird & 

Withaker 2004). Trots att både värde- och tillväxtstrategier varit allmänt erkända 

investeringsstrategier i över 70 år är intresset fortfarande stort och frågan aktuell kring 

huruvida det är möjligt att generera en abnorm avkastning med hjälp av värdestrategier. 

 

Aktiva investerare kan enligt O’Shaughnessy (2005) välja mellan två typer av 

investeringsfilosofier, värde- eller tillväxtstrategier. Tillväxtstrategier, som ibland benämns 

momentumstrategier (Bird & Withaker 2004), innebär köp av företag med hög tillväxt i 

vinster och försäljning och som förväntas fortsätta öka vinsttakten. I motsats till 

tillväxtstrategin innebär en värdestrategi att man istället fokuserar på att identifiera företag 

med låga tillväxttal som förväntas kunna vända en negativ trend till en positiv sådan. Teorin 

bakom värdestrategier är att marknaden undervärderar företag med låga tillväxttakter och låg 

avkastning som medför att priset på dessa aktier sjunker. När företagen sedan lyckas vända 

den negativa trenden till en positiv, och presenterar bättre siffror, kommer respektive företags 

aktiepris att korrigeras till en ny och betydligt högre nivå (O’Shaughnessy 2005). 

 

Det finns generellt två tillvägagångssätt för att identifiera värde- och tillväxtaktier. Det ena 

tillvägagångssättet, som introducerades av DeBondt och Thaler (1985), går ut på att 

identifiera aktier som haft en låg respektive hög avkastning de senaste 3-5 åren. De aktier som 

haft en låg (hög) avkastning betraktas som värdeaktier (tillväxtaktier) då marknaden antas 
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underskatta (överskatta) deras framtida tillväxttakt (DeBondt & Thaler 1985). Det andra 

tillvägagångssättet, som innefattar en relativvärderingsprocess, föreslogs av Lakonishok et al. 

(1994) men går egentligen tillbaka mycket längre i tiden. Genom att sortera företag utifrån 

relativvärderingsmultiplar, såsom P/E- och P/BV-tal, kan värdeaktier särskiljas från 

tillväxtaktier. Ett lågt (högt) relativvärderingsmått skulle därmed indikera att aktien är en 

värdeaktie (tillväxtaktie) (Lakonishok et al. 1994; Gregory et al. 2001). 

 

Lakonishok et al. (1994) visar att de båda tillvägagångssätten för att identifiera värde- och 

tillväxtaktier är två sidor av samma mynt eftersom låga relativvärderingsmultiplar 

approximerar för att företag har presterat dåligt i tidigare perioder. Den underliggande teorin 

till att värdeaktier genererar en högre riskjusterad avkastning än tillväxtaktier går att koppla 

till överreaktionshypotesen som formulerades av DeBondt och Thaler (1985). 

Överreaktionshypotesen är resultatet av en sammanslagning av forskning på mänskligt 

beteende och aktiemarknader och bygger på Kahneman och Tverskys (1982) studier på 

mänskligt beteende. Kahneman och Tversky (1982) finner att människor har en tendens att 

överskatta ny information och underskatta äldre information när de utsätts för 

sannolikhetsrevideringsproblem. Detta leder till att individer överlag lägger för stor vikt vid 

händelser som ligger nära i tiden och inte beaktar långsiktiga mönster.  

 

DeBondt och Thaler (1985) undersöker om Kahneman och Tverskys (1982) resultat även 

påverkar aktiemarknader och om detta går att utnyttja för att generera en riskjusterad 

överavkastning. Om investerare överskattar betydelsen av information som ligger nära i tiden 

menar DeBondt och Thaler (1985) att aktiepriser kan avvika från sina fundamentala värden på 

ett förutsägbart sätt, vilket kan identifieras genom att köpa så kallade förloraraktier och sälja 

vinnaraktier. Mycket riktigt kunde DeBondt och Thaler (1985) kunde konstatera att även den 

amerikanska aktiemarknaden påverkas av den sorts kognitiva irrationalitet som Kahneman 

och Tvertsky (1982) dokumenterat för individer. Förloraraktier har en högre genomsnittlig 

avkastning än vinnaraktier. Även kontrollerat för marknadsrisken i CAPM hade 

förloraraktierna en högre avkastning, vilket fick DeBondt och Thaler (1985) att dra slutsatsen 

att aktiemarknader inte ens är effektiva på svag nivå. DeBondt och Thaler (1985) finner 

således bevis mot fair game processen eftersom det gick att generera en abnorm avkastning 

genom att köpa de så kallade förloraraktierna. DeBondt och Thaler (1985) argumenterar för 

att den abnorma avkastningen uppkommer på grund av att investerare överreagerar på 
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information som ligger nära i tiden och inte tar hänsyn till att aktiers avkastning tenderar att 

fluktuera kring en långsiktig medelnivå. 

 

Chan (1988) ifrågasätter resultaten från DeBondt och Thaler (1985) och argumenterar istället 

för att den inneboende risken i vinnar- och förloraraktierna förändras över tid, vilket kan 

förklara varför förloraraktierna har en högre riskjusterad avkastning. Chan (1988) undersöker 

samma dataset som DeBondt och Thaler (1985) och finner att marknadsrisken ökade drastiskt 

för de aktier som klassificerats som förlorare när marknadsrisken mättes under 

hållningsperioden istället för innan portföljformation, men att denna förändring inte helt 

kunde förklara den abnorma avkastningen. 

 

Skillnaden mellan avkastningen på värdeaktier och tillväxtaktier brukar betecknas 

värdepremien och beskriver den extra avkastning som värdestrategier genererar gentemot 

tillväxtstrategier (se t.ex. Fama & French 1992; Lakonishok et al. 1994; Davis et al. 2000). 

Den effektiva marknadshypotesen gör gällande att värdestrategier inte ska kunna användas för 

att producera en kontinuerlig överavkastning. Som framkom i problemdiskussionen har dock 

värdepremien observerats i flertalet studier och är idag en allmänt erkänd företeelse som 

finansforskare världen över ägnat betydande tid åt att undersöka. Värdepremien i sig är inte 

ett fenomen som står i kontrast till EMH. För att kunna uttala sig om värdepremien antyder på 

marknadsineffektivitet krävs att värdepremien justeras för risk, då det antas existera ett 

positivt samband mellan risk och förväntad avkastning enligt modern finansteori (Gregory et 

al. 2001; Black & McMillan 2006). En högre avkastning kan enligt modern finansteori endast 

uppnås genom en högre risk, varför värdestrategier, i det fall att de genererar en högre 

avkastning, måste vara fundamentalt mer riskfyllda än tillväxtstrategier. För att avgöra om 

den högre avkastningen som värdestrategier genererar är abnorm, det vill säga inte kan 

förklaras av en högre risk, krävs kapitalprissättningsmodeller som beräknar avkastningen 

givet risken (Fama 1991). Ett antal modeller har använts där olika förklarande variabler 

testats, bland annat CAPM (marknadsrisken) och FF trefaktormodellen (marknadsrisk, storlek 

och värde). Den valda modellen för att mäta risk har visat sig få stor betydelse för tidigare 

studiers resultat, varför det är viktigt att redogöra för vilken modell som forskaren använt sig 

av. En studie som behandlar värdepremien är inte komplett utan en utförlig genomgång av de 

tidigare studierna och deras resultat, varför det i nästa avsnitt redogörs för några av de mest 

inflytelserika undersökningarna på området. Studier på värdepremien definieras som tester på 

svag nivå av marknadseffektivitet, i enighet med uppdelningen som föreslogs av Fama 
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(1991). Med anledning av det dubbla hypotesproblemet som tidigare uppmärksammats går det 

dock inte med säkerhet att uttala sig om en riskjusterad värdepremie är ett bevis mot EMH 

eller den valda kapitalprissättningsmodellen. 

3.4 Tidigare studier på värdepremien  
En av de första studierna som uppmärksammade värdepremien var Basu (1977). Basu (1977) 

undersöker om P/E-tal kunde användas för att identifiera aktier som genererade en abnorm 

avkastning på den amerikanska aktiemarknaden mellan 1957-1969. Basu (1977) delade in 

samtliga aktier i fem portföljer baserat på P/E-tal, där aktierna med de 20 % lägsta P/E-talen 

utgjorde värdestrategin och de 20 % högsta utgjorde tillväxtstrategin. Skillnaden mellan de 

båda portföljerna var markant och indikerade en betydande värdepremie. Portföljerna med 

värdeaktier genererade i genomsnitt 7 % högre avkastning per år än tillväxtstrategin. Basu 

(1977) kontrollerar även portföljerna för risk med hjälp av CAPM, men finner till sin 

förvåning att marknadsrisken, mätt i CAPM-beta, inte kan förklara värdepremien.  

 

Banz (1981) hävdar att värdepremien i Basu (1977) var en konsekvens av en storlekspremie, 

då företag med låga P/E-tal tenderar att vara små. Misstankar riktades mot att CAPM inte var 

en lämplig modell för att förklara sambandet mellan risk och förväntad avkastning eftersom 

den inte kunde förklara varför små företag hade en högre riskjusterad avkastning än stora 

företag och varför värdeaktier hade en högre avkastning än tillväxtaktier (Banz 1981; Fama 

1991). Basu (1983) följer upp sin ursprungliga studie och kontrollerar värdestrategierna för 

storlekseffekten som påpekats av Banz (1981). Genom att kontrollera för en storlekseffekt i 

värde- och tillväxtstrategierna undersöker Basu (1983) om värdeaktierna överlag var mindre 

än tillväxtaktierna och om detta kan förklara de abnorma avkastningarna. Resultaten 

indikerade dock att storlekseffekten och värdepremien var två åtskilja fenomen, då 

storlekseffekten inte kunde förklara värdepremien. 

 

Cook och Rozeff (1984) hävdar att resultaten från Basu (1983) sannolikt var urvalsspecifika. 

Efter att ha kontrollerat för storlek finner Cook och Rozeff (1984) att värdepremien inte 

kvarstår. Cook och Rozeff (1984) finner även att de abnorma avkastningarna för små företag 

och värdeaktier främst uppkommer i januari och att den påtalade storlekeffekten samt 

värdeeffekten för P/E-tal sannolikt mäter separata aspekter av en och samma underliggande 

effekt.  
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Badrinath och Kini (1994) undersöker den amerikanska aktiemarknaden mellan 1967-1981 

och finner att storlekseffekten enbart är ett fenomen som uppkommer i januari medan 

värdepremien för P/E-tal kvarstår under årets samtliga månader. Badrinath och Kini (1994) 

hävdar att värdepremien kvarstår efter att ha kontrollerat för storlek och att storlekseffekten 

kvarstår efter att ha kontrollerat för värdepremien. Resultaten indikerar dock att både 

storlekseffekten och värdepremien för P/E-tal samvarierar i viss mån, där portföljerna som 

utgörs av små aktier och låga P/E-tal genererar högst abnorm avkastning. 

 

Chan et al. (1991) undersöker värdepremien på den japanska aktiemarknaden mellan 1971-

1988. Genom att undersöka sambandet mellan avkastningen på aktier och P/E, P/BV, P/CF 

samt storlek konstaterar Chan et al. (1991) att P/BV-multipeln är den 

relativvärderingsmultipel som har högst förklaringsgrad över framtida avkastningar, där det 

finns ett signifikant negativt samband mellan framtida avkastningar och P/BV-tal. Därutöver 

skapade värdestrategin baserad på P/BV-tal högre riskjusterad avkastning än övriga använda 

variabler. Även storlek har en statistiskt signifikant förklaringsgrad över framtida 

avkastningar, där storlek är negativt korrelerat med framtida avkastning. Till sin förvåning 

finner Chan et al. (1991) att P/E-variabeln har den lägsta förklaringsgraden över framtida 

avkastningar i en multivariat regressionsanalys där samtliga variabler inkluderas 

(marknadsrisk, storlek, P/BV, P/CD och P/E). Chan et al. (1991) finner att marknadsrisken 

utifrån CAPM inte kan förklara skillnaden i avkastning mellan företag med låga och höga 

P/BV-tal. Resultaten medförde att CAPMs oförmåga att på ett korrekt sätt mäta sambandet 

mellan risk och förväntad avkastning åter belystes. 

 

Fama och French (1992) undersöker hur väl P/E, P/BV, hävstång (leverage), marknadsrisken 

och storlek förklarar framtida avkastningar på den amerikanska marknaden mellan 1963-

1991. I en tvärsnittsregression med ovanstående variabler som oberoende och den ettåriga 

avkastningen för individuella aktier som den beroende variabeln finner Fama och French 

(1992) att marknadsrisken, som enligt CAPM skall vara den variabel som förklarar 

avkastningen, har en väldigt låg förklaringsgrad. När storlek, P/E, hävstång och P/BV 

undersöks var för sig hade samtliga en hög förklaringsgrad, men när de undersöks 

tillsammans försvinner förklaringsgraden för hävstångseffekten och P/E-talen. Storlek och 

P/BV dominerade förklaringsgraden över framtida avkastning på den amerikanska 

aktiemarknaden mellan 1963 och 1991. Detta fick Fama och French (1992) att starkt 
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ifrågasätta CAPM i allmänhet och marknadsrisken i synnerhet eftersom den inte kan användas 

som en ensamstående förklarande variabel vad avser framtida avkastningar.  

 

Fama och French (1993) konstruerar en multifaktor CAPM (Fama-French trefaktormodellen) 

som ett svar på kritiken mot CAPM. Inom FF trefaktormodellen används, utöver 

marknadsrisken i den ursprungliga CAPM, även storlekspremien och värdepremien som 

variabler för att förklara tillgångars avkastning. Den nyutvecklade FF trefaktormodellen, som 

använde sig av storlek och P/BV som Fama och French (1992) fann ha en hög förklaringsgrad 

över framtida avkastningar, var framgångsrik i att förklara avkastningen för värdestrategier. 

Fama och French (1993) finner att FF trefaktormodellen kan förklara runt 90 % av 

avkastningen till skillnad från CAPMs förklaringsgrad på cirka 70 %, och att värdestrategier 

inte längre hade en riskjusterad överavkastning.    

 

Fama och French (1993) utgår från tidigare studier som funnit att storlek och värde (mätt med 

P/BV-tal) haft en hög förklaringsgrad på avkastningar och hävdar därmed att storlek och 

värde är två riskfaktorer som CAPM inte kan mäta. Genom att inkludera storlekspremien och 

värdepremien som förklarande variabler i en kapitalprissättningsmodell argumenterar Fama 

och French (1993) för att den faktiska risken mäts på ett mer korrekt sätt än om endast 

marknadsrisken används som förklarande variabel. Fama och French (1993) konstaterar att 

storlek och värde snarare är riskfaktorer, än att de utnyttjar en irrationalitet på 

aktiemarknaden, då små företag och värdeaktier skapat en riskjusterad avkastning som är 

högre än den för stora företag respektive tillväxtaktier. Ett av problem med FF 

trefaktormodellen är den enbart är en empirisk modell som är utformad efter det att forskare 

observerat att storlek och värde haft en hög förklaringsgrad över framtida avkastning på den 

amerikanska marknaden. Tolkningen av FF trefaktormodellen är således avhängd huruvida 

storlek och värde kan anses vara riskfaktorer. Trots att FF trefaktor enbart är en empirisk 

modell är den framgångsrik i att fånga upp systematiska riskfaktorer, vilket enligt Fama och 

French (1996) berättigar dess användning.  

 

Lakonishok et al. (1994) undersöker om värdestrategier baserade på P/E, P/BV och P/CF 

lyckats producera högre avkastningar än motsvarande tillväxtstrategier på den amerikanska 

marknaden mellan 1968-1990. Lakonishok et al. (1994) resonerar i termer om att 

prismultiplar approximerar för den tidigare prestationen som investerare överreagerar på. 

Resultaten visar på att värdestrategierna skapade en högre avkastning än tillväxtstrategierna. 
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Vidare undersöks om den högre avkastningen från värdestrategierna kunde förklaras av en 

högre risk. Lakonishok et al. (1994) undviker att använda en kapitalprissättningsmodell och 

argumenterar istället för att om en tillgång är mindre riskfylld så är det för att den erbjuder en 

högre avkastning vid oroliga börsklimat, eftersom det är då som avkastningen behövs som 

mest. Därav undersöks om tillväxtstrategierna har en högre avkastning än värdestrategierna 

när marknaden överlag har en negativ avkastning. Resultaten är dock nedslående för den 

riskbaserade förklaringen, då det existerar en värdepremie även när marknaden överlag har en 

negativ avkastning. Att värdepremien kvarstår även när marknaden överlag har en negativ 

avkastning får Lakonishok et al. (1994) att konstatera att värdestrategier inte kan anses ha 

varit mer riskfyllda än tillväxtstrategier: 

 

”We find little, if any, support for the view that value strategies are fundamentally 

riskier”. (Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994, ss. 1543) 

 

Avslutningsvis konstaterar Lakonishok et al. (1994) att värdestrategier likt de som användes i 

studien inte varit framgångsrika för att de skulle vara mer riskfyllda, utan för att de utnyttjade 

en irrationalitet på aktiemarknaden. Marknaden tenderar att extrapolera tidigare tillväxttakter 

för långt in i framtiden, vilket driver upp priserna för företag som haft en hög tillväxt 

(tillväxtaktier) men driver ned priserna för företag med låg tillväxt (värdeaktier). När 

företagens tillväxttakter sedan återgår till sina genomsnittliga nivåer kommer priserna på 

värdeaktierna att stiga men sjunka för tillväxtaktierna. 

 

Davis et al. (2000) undersöker för första gången värdepremien över en lång tidsperiod med ett 

dataset som sträcker sig från 1929-1997. Genom att dela upp samtliga aktier på den 

amerikanska aktiemarknaden med tillgänglig data och sedan sortera aktierna i portföljer som 

innehöll de 30 % lägsta respektive högsta P/BV-talen kunde Davis et al. (2000) identifiera en 

statistiskt säkerställd värdepremie på 5,5 % per år för urvalet. Efter att ha studerat små- och 

stora företags inverkan på avkastningen fann Davis et al. (2000) även en storlekspremie på den 

amerikanska marknaden, men som inte var statistiskt signifikant (t-värde på 1,78). Davis et al. 

(2000) använde en portföljmetod för att mäta risken i värde- och tillväxtstrategierna, där 

avkastningen mättes både med CAPM och FF trefaktormodellen. Studien fann att CAPM 

misslyckades med att förklara avkastningarna medan FF trefaktor lyckades förklara stora delar 

av avkastningarna. 
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I en studie på den brittiska aktiemarknaden utformar Bagella et al. (2000) fyra 

investeringsstrategier för att undersöka värde- och storlekspremien mellan 1971-1997. 

Strategierna bestod av att köpa företag utifrån deras P/BV-tal, avkastning på eget kapital 

(ROE), vinst per aktie (EPS) och storlek. Värdestrategierna som byggde på att köpa aktier 

med låga P/BV-, EPS- och ROE-värden samt små företag hade samtliga en högre absolut 

avkastning än strategierna som byggde på att köpa tillväxtaktier och större företag. Därefter 

undersöktes om värde- och storleksstrategierna kunde anses generera en högre riskjusterad 

avkastning, där strategierna som använde sig av P/BV-tal och ROE visade på en relativt högre 

utsatthet för underprestation innan portföljformation. Bagella et al. (2000) konstaterar att den 

högre avkastning värde- och storleksstrategier producerar inte kan förklaras av den extra risk 

som strategierna medför, vilket står i kontrast till EMH.  

 

Gregory et al. (2001) undersöker värdestrategier baserade på P/E, P/BV, P/CF och SG på den 

brittiska marknaden mellan 1975-1998. Samtliga värdestrategier hade en högre genomsnittlig 

avkastning än tillväxtstrategierna i upp till fem år. I enighet med tidigare studier finner 

Gregory et al. (2001) att värdestrategin baserad på P/BV producerar högst avkastning. Genom 

att kontrollera för storlek minskar värdestragiernas avkastning, men kvarstår och är statistiskt 

sifnifikant. Därefter kontrolleras avkastningarna för risken utifrån FF trefaktormodellen. FF 

trefaktor lyckas förklara avkastningarna till stora drag, där nästintill samtliga värdestrategiers 

riskjusterade avkastningar blir icke-signifikanta. 

 

Värdestrategier har även testats på mindre utvecklade aktiemarknader. Kyriazis och 

Diacogiannis (2007) testar för första gången värdestrategier baserade på bland annat P/E, 

P/BV, DY och storlek på den grekiska marknaden mellan 1995-2002. Kyriazis och 

Diacogiannis (2007) finner att värdestrategierna producerar en högre absolut avkastning än 

tillväxtstrategierna men att ingen av deras värdestrategier, förutom direktavkastning, kan 

användas för att uppnå en riskjusterad avkastning. Därutöver återfinns ett negativt samband 

mellan CAPM-beta och aktieavkastningar, vilket visar på att CAPM inte är användbar som 

kapitalprissättningsmodell. Kyriazis och Diacogiannis (2007) hänför även möjligheten för det 

negativa sambandet mellan beta och avkastning till fortsatta ineffektiviteter på den grekiska 

marknaden.  

 

Sammantaget har tidigare studier identifierat en värdepremie på bland annat de amerikanska, 

brittiska, grekiska och japanska aktiemarknaderna. För att undersöka huruvida värdepremien 



39 
 

är ett bevis mot EMH eller inte måste strategierna justeras för risk, vilket främst har gjorts 

med kapitalprissättningsmodeller som CAPM och FF trefaktormodellen. Studier som använt 

CAPM har generellt funnit att värdestrategier har en positiv abnorm avkastning, vilket 

antingen resulterat i att forskare dragit slutsatsen att marknaden inte ens är effektiv på den 

svaga nivån av EMH (se t.ex. Basu 1977) eller förkastat CAPM som 

kapitalprissättningsmodell (se Chan et al. 1991; Fama 1992). Studier på värdepremien under 

de senaste två årtiondena har i hög grad använt FF trefaktormodellen för att förklara värde- 

och storlekspremier. Studier som använt FF trefaktormodellen har generellt funnit att 

aktiemarknader är effektiva på den svaga nivån (Fama & French 1993) men att det fortfarande 

finns vissa oförklarade avkastningar (Gregory et al. 2001). Med anledning av den 

riskbaserade förklaringens uppenbara brister i att förklara avvikelser från EMH har alternativa 

teorier utvecklats för att förklara varför värdepremier, storlekspremier och riskjusterade dito 

har observerats på transnationella aktiemarknader. Dessa teorier fokuserar på den kognitiva 

förmågan hos investerare på finansiella marknader, där antagandet inom EMH att investerare 

överlag är rationella ifrågasätts. 

3.5 Beteendefinans 

Flertalet studier har funnit att värdestrategier producerat en abnorm avkastning jämfört med 

tillväxtstrategier (se bl.a. Bagella et al. 2000; Gregory et al. 2001; Kyriazis & Diacogiannis 

2007). Forskarvärlden har försökt förklara värdestrategiers överavkastning utifrån teorier som 

grundar sig i investerares beteende på aktiemarknaden. EMH och modern finansteori antar att 

investerare överlag agerar rationellt, vilket enligt Statman (1999) innefattar att individer inte 

begår kognitiva fel, att de har perfekt självkontroll och att de alltid är riskaverta. Ett rationellt 

beteende utifrån EMH och modern finansteori leder till att varje aktie speglar dess verkliga 

värde. Avvikelser från det verkliga värdet kan förekomma men är slumpmässiga, vilket 

innebär att undervärderade aktier inte kan identifieras med investeringsstrategier (Damodaran 

2002). När marknadsaktörer däremot begår kognitiva misstag eller placerar i aktier utan att ta 

hänsyn till den hänförliga risken kan priserna på marknaden systematiskt avvika från sina 

fundamentala värden (Statman 1999). Området för beteendefinans förklarar avvikelser från en 

effektiv prissättning genom att framhålla att investerare agerar irrationellt (Barberis & Thaler 

2003). När investerare agerar irrationellt kan aktiepriser avvika från sina fundamentala värden 

som i sin tur medför en felaktig prissättning (undervärdering) på marknaden och möjlighet till 

överavkastning genom att placera i dessa aktier. Utifrån antagandet att investerare agerar 

irrationellt, och genom att lyfta fram hinder för arbitrage och diverse olika psykologiska 
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aspekter som genomgående redogörs för i kapitlet, utmanar beteendefinans den effektiva 

marknadshypotesen i att beskriva hur prissättningen på aktiemarknaden sker. 

 

EMH gör gällande att så fort investerare finner en undervärderad aktie kommer de att handla 

på aktien tills priset återgår till sitt verkliga värde. Genom investerarnas vinstsökande blir 

därmed marknaden effektiv och samtliga aktiepriser reflekterar sina fundamentala värden. 

Enligt Barberis och Thaler (2003) motsätter sig inte beteendefinans argumenten om att 

rationella investerare handlar på felaktigt prissatta aktier som skulle resultera i att aktier 

återgår till sina fundamentala värden. Beteendefinans motsätter sig dock EMHs antagande om 

att aktier som betraktas som undervärderade skulle vara attraktiva för investerare att handla 

på. Irrationella investerares oförutsägbarhet kan skapa stora variationer i aktiepriser, vilket 

minskar incitamenten för rationella investerare att handla på undervärderade aktier. Utöver 

betendefinans och EMHs skilda perspektiv om investerarnas rationalitet står därmed även 

teorierna i kontrast till varandra utifrån incitamenten för investerare att handla på felaktigt 

prissatta aktier (Barberis & Thaler 2003).   

 

Sammantaget har beteendefinans uppkommit som en motsättning till EMH och modern 

finansteori utifrån antaganden om investerares rationalitet och enkelheten i att handla på 

undervärderade aktier. Beteendefinans har sedan dess uppkomst kommit att få en avsevärd 

påverkan på forskningen och hur prissättningen på aktiemarknaden anses ske. Den tyngd 

beteendefinans fått i forskarvärlden märks inte minst av att en överväldigande del av 

forskningen som genomförts inom området för värdestrategier och andra avvikelser både 

inkluderar beteendefinans och EMH. 

3.5.1 Prospektteorin 

Traditionellt har investerare förmodats vara självständiga och kompletta i sina beslut och 

därigenom antas ha agerat rationellt enligt den förväntad nyttofunktionen som utvecklades 

1944 av Von Neumann och Morgenstern i boken Theory of Games and Economic Behavior. 

Enligt den förväntade nyttofunktionen baserar investerare sina beslut på den förväntade 

avkastningen som en investering antas generera. Individer har dock visats avvika på ett 

systematiskt vis från den förväntade nyttofunktionen genom att bortse från faktiska kostnader 

och baserar istället sina beslut på hur situationer presenteras (Barberis & Thaler 2003). Dessa 

fynd föranledde utvecklandet av teorier för att förstå individers preferenser och hur de 

utvärderar riskfyllda spel. Barberis och Thaler (2003) likställer individers utvärderande av 
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riskfyllda spel med individers utvärderande av aktiemarknaden. Hur individer utvärderar 

riskfyllda spel anses därav vara av stor vikt för att förstå fenomen som uppstår på 

aktiemarknaden.  

 

Kahneman och Tversky (1979) utvecklade prospektteorin för att ge en nyanserad bild av 

individers beslutsfattande mellan riskfyllda alternativ. Prospektteorin är en vidareutveckling 

av den förväntade nyttofunktionen men fokuserar främst på hur beslutsfattandet faktiskt sker, 

medan den förväntade nyttofunktionen inriktar sig på hur beslut under osäkerhet borde ske 

(Montier 2002). Kahneman och Tversky (1979) visar att individer fokuserar mer på vinster 

och förluster än vad dem gör på den slutgiltiga förmögenheten som förespråkas av modern 

finansteori. Vidare agerar även individer olika vad avser förluster och vinster, där en förlust är 

mer påtaglig än en vinst. Exempelvis visade Kahneman och Tversky (1979) att individer 

föredrar att riskera pengar för att begränsa en förlust än att riskera pengar för att erhålla en 

potentiell vinst. I fallet med investerare på aktiemarknaden kan detta tolkas som att 

investerare är riskaverta vad avser placeringar i aktier för att tjäna en eventuell avkastning 

medan de är mottagliga för risk vad avser möjligheten att minimera sina förluster. Genom att 

investerare är mer mottagliga för risk i att minimera sina förluster kommer de att kunna ta 

irrationella beslut som påverkar priserna på marknaden. 

3.5.2 Överreaktionshypotesen 

Ett antal studier har visat att individers beslutsfattande och marknadens beteende kan 

kännetecknas av en överreaktion. DeBondt och Thaler (1985) redogör för 

överreaktionshypotesen som beskriver situationer där aktier med extremt låga respektive höga 

avkastningar i tidigare perioder upplever volatila svängningar. Individer överreager när det 

kommer till oväntade och dramatiska nyheter som även får konsekvenser på marknadens 

prissätting av aktier. Investerare reagerar starkare på tidigare (historiska) förluster än vinster, 

vilket medför att aktier som under tidigare tidsperioder presterat bra blir mindre 

övervärderade än vad aktier som presterat sämre blir undervärderade (DeBondt & Thaler 

1985). Investerares överreaktion kan således uttryckas vara avsevärd högre för värdeaktier 

jämfört med tillväxtaktier. Exempelvis kommer företag som i tidigare perioder redovisat lägre 

vinster än marknadens förväntningar att erhålla lägre P/E-tal (värdeaktier) än vad de är 

förtjänta av och betraktas som mer lågpresterande än vad företag som uppvisat tidigare goda 

vinster betraktas som högpresterande (tillväxtaktier).  I takt med att investerare blir allt mer 

pessimistiska när värdeaktier uppvisar låga vinster på nytt blir värdeaktierna mer 
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undervärderade än vad tillväxtaktierna som uppvisat goda vinster blir övervärderade. När 

företagen som kategoriseras som värdeaktier senare släpper ny information som visar på en 

högre tillväxt överreager investerna också på den nya informationen (DeBondt & Thaler 

1985). Det medför att aktiepriset för dessa företag ökar drastiskt, vilket gör att strategier som 

baserar sig på värdeaktier får en högre genomsnittlig avkastning än tillväxtstrategier (Gregory 

et al. 2001).  

3.5.3 Hinder för arbitrage 

Utifrån DeBondt och Thalers (1985) resonemang och resultaten från Basu (1977; 1983) 

tenderar investerare att överskatta aktier som visat på goda resultat under tidigare tidsperioder. 

Det sker en omfattande handel av dessa tillväxtaktier vilket medför en övervärdering. På 

samma sätt som tillväxtaktierna blir övervärderade, undervärderas värdeaktierna på grund av 

investerares pessimistiska inställning till aktier som under tidigare tidsperioder presterat 

dåligt. Värdestrategierna skulle därmed inte vara mer riskfyllda i jämförelse med 

tillväxtstrategier, utan det är investerarnas beteende som driver ner priset på värdeaktier. 

Investerare som placerar sitt kapital i värdeaktier lyckas därav uppnå en riskjusterad 

avkastning gentemot tillväxtaktier och index. (Lakonishok et al. 1994) 

 

Inom ramen för tidigare studier på marknadseffektivitet har institutionella investerare 

framförts som en marknadsaktör som kan få felaktigt prissatta aktier att återgå till sina 

fundamentala värden genom arbitrage. Ifall institutionella investerare lyckas utnyttja 

irrationella investerares beteende, som medför prisavvikelser från fundamentala värden, 

kommer de institutionella investerarna att uppnå en överavkastning. Shleifer och Vishny 

(1997) redogör för de svårigheter som uppkommer för institutionella investerare i att utnyttja 

felaktiga prissättningar på aktiemarknaden. Institutionella investerare förvaltar andras kapital, 

vilket gör att de ständigt behöver tillfredsställa sina kunder. Genom att placera i värdeaktier 

intar de institutionella investerarna en mer volatil position jämfört med placeringar i säkra 

tillväxtaktier. En mer volatil position gör att de institutionella investerarna kan misslyckas 

med att slå index under den korta tidshorisont, vanligtvis några månader, de tvingas verka 

under. Värdestrategier behöver oftast en längre tidshorisont för att producera en 

överavkastning gentemot tillväxtstrategier och index (Shleifer & Vishny 1997). Institutionella 

investerare skulle därav riskera att förlora kunder genom att placera i värdeaktier (Lakonishok 

et al. 1994). Värdeaktier skulle därmed förbli undervärderade med anledning av att 

professionella investerare överväldigande investerar i tillväxtaktier, eftersom de anses vara 



43 
 

säkrare och enklare att sälja till potentiella kunder, och övriga investerare överskattar aktier 

som tidigare uppvisat god tillväxt och underskattar aktier med låg tillväxt.   

 

Irrationella investerare påverkar aktiepriser vilket får företags aktiepriser att avvika från sina 

fundamentala värden. Slezak (2003) vidareutvecklar detta resonemang och menar att så länge 

det existerar irrationella investerare på marknaden så kommer deras handel att skapa en 

förutsägbarhet i marknadsprisernas jämvikt. När rationella investerare är riskaversiva, som i 

fallet med institutionella investerare, så kommer de irrationella investerarna att kunna påverka 

jämvikten på marknaden vilket medför förutsägbara variationer i aktiepriser. (Slezak 2003) 

Genom att investerare agerar irrationellt på marknaden kan de därmed få aktiepriser att avvika 

från sina fundamentala värden, vilket kan få vissa aktier att bli undervärderade. De irrationella 

investerarnas oförutsägbarhet kan medföra stora variationer i aktiepriset, en så kallad noise 

trader risk, som får institutionella investerare, i samband med den korta tidshorisont de 

tvingas verka under, att tveka inför placeringar i värdeaktier. Om de irrationella investerare 

varit pessimistiska till en akties framtida prestation och därmed drivit ner priset på aktien, 

behöver rationella investerare vara medvetna om att de irrationella investerarna kan bli ännu 

mer pessimistiska och driva ner aktiepriset ytterligare. Ifall en institutionell investerare 

behöver likvidera aktien innan priset återgår till sitt fundamentala värde uppkommer därmed 

en förlust. Samtidigt kan de irrationella investerarna investera i dessa undervärderade aktier 

och skapa sig en överavkastning gentemot rationella investerare utifrån den variation i 

aktiepriset de själva skapar. (DeLong et al. 1990) 

 

Utöver de hinder för att handla på undervärderade aktier som institutionella investerare utsätts 

för återfinns även en fundamental risk. Fundamental risk utgör den risk en investerare utsätts 

för med grund i hur ett företag sköter sin verksamhet. Denna risk är påtaglig även när 

investerare finner felaktigt prissatta (undervärderade) aktier och placerar i dessa aktier. I takt 

med att investerarna väntar på att priset ska återgå till sitt fundamentala värde kan dåliga 

nyheter om företaget komma upp, vilket driver ner priset ytterligare. (Barberis & Thaler 2003) 

Detta medför att investerarna utsätts för en ännu högre risk och att arbitrage inte 

nödvändigtvis behöver föreligga trots att aktiepriset avviker från det fundamentala värdet. 
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3.6 Hypotesbildning 

Värdepremien är ett fenomen som studerats av finansforskare världen över. Värdepremien har 

dokumenterats på både utvecklade (Basu 1977; Chan et al. 1991; Bagella et al. 2000; Gregory 

et al. 2001) och mindre utvecklade aktiemarknader (Kyriazis & Diacogiannis 2007). Inom 

området för beteendefinans har värdepremien förklarats utifrån investerares förväntningar och 

beteende (DeBondt & Thaler 1985; DeLong et al. 1990; Lakonishok et al. 1994; Shleifer & 

Vishny 1997; Slezak 2003). Värdepremien uppkommer på grund av att investerare på 

aktiemarknaden agerar irrationellt och extrapolerar tidigare tillväxttakter för långt in i 

framtiden (Lakonishok et al. 1994), vilket medför att företag med låga tillväxttakter blir 

undervärderade.  Investerare tenderar även att överreagera på ny information och aktier som 

presterat bra historiskt, vilket medför att dessa aktier blir övervärderade. Investerare 

överreagerar även med hänsyn till aktier som presterat sämre historiskt, som i sin tur 

resulterar i att dessa aktier blir undervärderade. Investerare som överväldigande placerar i de 

undervärderade aktierna, som kännetecknas av låga relativvärderingsmultiplar, lyckas därmed 

slå marknaden (DeBondt & Thaler 1985). De irrationella investerarnas beteende leder till 

felaktiga prissättningar på marknaden som rationella investerare, såsom institutionella 

investerare, inte kan utnyttja och justera på grund av hinder för arbitrage (DeLong et al. 1990; 

Barberis & Thaler 2003; Slezak 2003). De felaktiga prissättningarna kvarstår och resulterar i 

att aktieprisers systematiska avvikelser från deras fundamentala värde består. Med anledning 

av att den svenska aktiemarknaden har ett stort inhemskt och utländskt institutionellt ägande 

kan det ha varit möjligt att generera en värdepremie även på den svenska aktiemarknaden. 

Svenskar äger även aktier i väldigt hög proportion jämfört med andra befolkningar (SvD 

2012), vilket kan bidra till en ökad förekomst av irrationella investerare på aktiemarknaden. 

De irrationella investerarna kan påverka aktiepriser på ett sådant sätt att priserna avviker från 

sina fundamentala värden (Slezak 2003). Det höga institutionella ägandet skulle kunna 

innebära kontinuerliga felprissättningar på aktiemarknaden på grund av hinder för arbitrage. 

Institutionerna förvaltar sina kunders kapital vilket resulterar i att de kan förlora kunder 

genom att placera i värdeaktier. Värdeaktier kräver vanligtvis en längre tidshorisont för att 

skapa en god avkastning medan institutionella investerare tvingas verka under en kortare 

tidsperiod (Shleifer & Vishny 1997). Värdeaktier är även mer volatila jämfört med 

tillväxtaktier, vilket resulterar i att institutionella investerare kan misslyckas med att slå 

marknaden på den kortare tidsperiod de tvingas verka under. Därigenom kan institutionella 

investerare förlora kunder genom att placera i värdeaktier. Sammantaget kan förekomsten av 

irrationella investerare och det höga institutionella ägandet i Sverige leda till att värdeaktier 
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negligeras på grund av hinder för arbitrage och att kontinuerliga felaktiga prissättningar 

därmed råder på marknaden. 

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Det har existerat en värdepremie på den svenska aktiemarknaden mellan 1992-

2012. 

 

På en effektiv marknad handlas aktier till sitt verkliga värde. Avvikelser från det verkliga 

värdet är slumpmässiga och handlas bort. Det går inte att finna undervärderade eller 

övervärderade aktier med hjälp av relativvärderingsmultiplar. Investerare kommer att kunna 

slå marknaden, men inte genom värdestrategier.  Investerare kommer istället lyckas slå 

marknaden genom tur eftersom aktier skulle röra sig slumpmässigt. Avvikelser från 

ovanstående kan föranleda tvivel om marknaden kan beskrivas av den effektiva 

marknadshypotesen. En värdepremie är dock inget test på EMH utan snarare en indikation på 

hur väl värdeaktier presterat gentemot tillväxtaktier på absolut basis. För att värdepremien 

skall kunna tolkas ur ett EMH-perspektiv krävs att avkastningarna på värde- och 

tillväxtstrategierna riskjusteras, då en högre risk antas förklara värdepremien (Gregory et al. 

2003; Gillett 2005). För att undersöka om värdepremien kvarstår efter att risken beaktats 

används någon form av kapitalprissättningsmodell. Den traditionella 

kapitalprissättningsmodellen CAPM har tidigare använts för att beräkna den riskjusterade 

avkastningen för värde- och tillväxtstrategier, med överlag likvärdiga resultat, där CAPM inte 

lyckas förklara värdepremien (se Basu 1977; Chan et al. 1991; Fama & French 1992). Fama 

och French (1993) finner att CAPM är oduglig som kapitalprissättningsmodell och 

vidareutvecklar istället en FF trefaktormodell som tar hänsyn till marknadsrisken, 

storlekspremien och värdepremien mätt i P/BV. Fama och French (1993) finner att den 

abnorma avkastningen som tidigare forskare dokumenterat om till stora delar kan förklaras 

utifrån FF trefaktormodellen.  

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Värdestrategier har inte producerat en abnorm avkastning på den svenska 

aktiemarknaden mellan 1992-2012. 



46 
 

 

Det är allmänt vedertaget att värdestrategier producerar högre avkastning än tillväxtstrategier 

på internationella marknader. Forskarvärlden är dock uppdelad i två läger vad avser 

förklaringen till värdepremien. Till den riskbaserade förklaringen hör bland andra Fama och 

French (1992) och Black och McMillan (2006) som argumenterar för att värdestrategier 

genererar en högre avkastning på grund av att dem är mer riskfyllda. I motsats till den 

riskbaserade förklaringen återfinns DeBondt och Thaler (1985) och Lakonishok et al. (1994) 

som argumenterar för att värdestrategier producerar högre avkastning eftersom investerare 

överreagerar på information som lägger nära i tiden och extrapolerar tidigare tillväxttakter. 

Med bakgrund i att värdestrategier, utifrån den riskbaserade förklaringen, anses vara mer 

riskfyllda än motsvarande tillväxtstrategier, och att det dubbla hypotesproblemet innebär att 

tester på EMH aldrig kan göras utan att också testa den kapitalprissättningsmodell som 

används, är det väsentligt att undersöka hur väl värdestrategier presterar när aktiemarknaden 

överlag presterar dåligt. Studier som undersökt värdepremien under breda nedgångar på 

aktiemarknaden är dessutom väldigt få till antalet och genomförda innan finanskrisen 2008, 

som innebar stora påfrestningar för aktiemarknaden. Om värdestrategier faktiskt är mer 

riskfyllda, och överlag genererar en högre avkastning än tillväxtstrategier, så borde 

värdestrategier underprestera kraftigt när aktiemarknaden upplever breda nedgångar 

(Lakonishok et al. 1994). Således skulle fynd om att värdeaktier presterar avsevärt sämre än 

tillväxtaktier under finanskrisen stöda den riskbaserade förklaringen. 

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypoteser: 

 

Hypotes 3: Värdepremien är negativ eller försvinner när aktiemarknaden överlag har en 

negativ avkastning. 

 

Hypotes 4: Värdestrategier producerar inte en abnorm avkastning när aktiemarknaden 

överlag har en negativ avkastning. 

 

Utöver de hypoteser som är hänförliga till värde- och tillväxtstrategierna har företagsstorleken 

funnits påverka framtida avkastningar på den amerikanska marknaden (Banz 1981; Basu 

1983; Fama & French 1992). Tidigare studier har uppmärksammat att värdepremien och 

storlekspremien är nära sammankopplade med varandra (Fama & French 1992). Nyare studier 

finner dock att storlekseffekten försvunnit på den amerikanska marknaden (Horowitz et al. 
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2000). Det skulle kunna betyda att storlekseffekten initialt var en ineffektivitet, som i takt 

med att den uppmärksammades allt mer, handlades bort av rationella investerare. På 

motsvarande sätt skulle värdepremien, om den tidigare uppstått på grund av en ineffektiv 

aktiemarknad, nu kunna vara borthandlad av arbitragesökande investerare. Med anledning av 

att storlekseffekten rapporterats ha försvunnit på den amerikanska marknaden, och dess nära 

sammankopplingen till värdepremien, är det av stor vikt att undersöka huruvida en 

storlekseffekt, som i sin tur skulle kunna förklara värdepremien, funnits på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

Utifrån ovanstående resonemang formas följande hypotes: 

 

Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan storlek och avkastning. 

 

Januarieffekten och storlekseffekten har visats vara sammanlänkade med varandra på den 

amerikanska marknaden. Keim (1983) visar att nära hälften av den årliga storlekspremien kan 

förklaras av skillnader i avkastningen som sker i januari. Liknande resultat redovisas även av 

Cook och Rozeff (1984) och Badrinath och Kini (1994). Januarieffekten har även observerats 

bland företag med låga aktiepriser och som underpresterat under tidigare perioder (Moller & 

Zilca 2008), vilka vanligtvis betraktas som värdeaktier (Lakonishok et al. 1994). Ifall detta 

även gäller på den svenska aktiemarknaden skulle avkastningen i januari vara 

jämförelsestörande. En abnorm avkastning på värdestrategierna skulle därmed kunna vara en 

konsekvens av en januarieffekt och storlekseffekt istället för en värdeeffekt. I syftet att på ett 

korrekt sätt undersöka värdepremien och den abnorma avkastningen på den svenska 

aktiemarknaden är det därav väsentligt att undersöka om avkastningarna i januari skiljer sig 

från avkastningarna under resten av respektive årtal. 

 

Utifrån ovanstående diskussion formuleras följande hypoteser: 

 

Hypotes 6: Värdepremien minskar eller försvinner när avkastningarna under januari utesluts 

från undersökningen. 

 

Hypotes 7: Den abnorma avkastningen minskar eller försvinner för värdestrategierna när 

avkastningarna under januari utesluts från undersökningen.  
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Kapitel 4: Praktisk metod 

 

 den praktiska metoden redogörs inledningsvis för undersökningens metod och 

tillvägagångssätt. Argument för vilka aktier som inkluderas i undersökningen samt val 

av variabler och mått presenteras. Samtidigt uppmärksammas tänkbara brister med 

våra metodval. Avslutningsvis diskuteras studiens applicerbarhet och möjligheten för andra 

forskare att använda sig av en likadan undersökningsmetodik. 

4.1 Undersökningsmetod 

Tillvägagångssättet i denna studie följer tidigare studier på värde- och tillväxtstrategier. Mer 

specifikt har Fama och French (1992), Fama och French (1998), Bagella et al. (2000), 

Gregory et al. (2001) och Kyriazis och Diacogiannis (2007) varit förebilder för 

konstruktionen av studiens praktiska metod. Dessa studier har använt sig av en snarlik 

gemensam metodik där avkastningen från värdestrategier ställts mot avkastningen från 

tillväxtstrategier, för att sedan justeras för risk genom olika kapitalprissättningsmodeller och 

andra risktekniker. Med anledning av att vår studie till stor grad delar de tidigare studiernas 

syfte anser vi det som lämpligt att förhålla oss till den praktiska metod som liknande studier 

applicerat.  

 

För att testa våra sju hypoteser och svara på studiens syfte behöver en undersökningsmetod 

utformas. Först måste kriterierna för hur värde- och tillväxtaktier definieras fastställas för att 

kunna göra en uppdelning mellan värde- och tillväxtaktier. Efter uppdelningen av aktierna i 

värde- och tillväxtaktier och portföljer skapats behöver avkastningen på portföljerna beräknas. 

I litteraturen på värdepremien har ett antal olika tillvägagångssätt använts för att beräkna 

avkastningen på portföljerna, vilka diskuteras i avsnitt 4.3.2. Avslutningsvis presenteras de 

statistiska tester som ska svara på hypoteserna, vilka innefattar t-test och regressionsanalyser. 

4.2 Tidigare forskning 

Relativvärderingsmultiplar används frekvent för att identifiera värde- och tillväxtaktier (Fama 

& French 1992; Lakonishok et al. 1994). Litteraturen har identifierat över 50 sådana multiplar 

(Bird & Withaker 2004), och i denna studie har vi undersökt vilka multiplar som är mest 

förekommande i liknande studier.  De tidigare studierna använder sig av olika 

relativvärderingsmultiplar och metoder för riskjustering, varför vi valt att tillämpa en selektiv 

process där lämpliga multiplar och riskjusteringsmetoder valts utifrån deras popularitet bland 

forskare. Nedanstående tabell över tidigare studier redogör för några av de liknande studierna 

I 
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och de relativvärderingsmultiplar som används och metoder för riskjustering i syftet att skapa 

en bred grund för studiens tillvägagångssätt.  

 

 

Författare Marknad Tidsperiod Multiplar Riskmått 

Basu (1977) USA 1956-1971 P/E CAPM 

Chan et al. (1991) Japan 1971-1988 P/E, P/BV, P/CF CAPM 

Fama & French (1993) USA 1963-1991 P/E, P/BV, DY CAPM, FF trefaktor 

Lakonishok et al. (1994) USA 1963-1990 P/BV, P/CF, P/E, SG - 

Fama & French (1996) USA 1963-1993 PE, P/BV, P/CF, SG CAPM, FF trefaktor 

Brouwer et al. (1997) 

Frankrike, Tyskland, 
Nederländerna, 
Storbritannien 1982-1993 

P/E, P/BV, P/CF, 
DY Standardavvikelse  

Bagella et al. (2000) Storbritannien 1970-1997 P/E, EPS, P/BV 
CAPM, FF trefaktor, 
standardavvikelse 

Davis et al. (2000) USA 1929-1997 P/BV FF trefaktor 

Gregory et al. (2001) Storbritannien 1975-1998 P/BV, P/E, P/CF, SG FF trefaktor 

Kyriazis & Diacogiannis (2007) Grekland 1995-2002 P/E, P/BV, DY 
CAPM, 
standardavvikelse 

Tabell 1. Tidigare studier 

 

Som framgår av tabell 1 är P/E och P/BV de mest använda multiplarna vid studier på 

värdepremien. P/E används som det primära mått för att utforma investeringsstrategier 

(Kasilingam & Ramasundaram 2011) eftersom multipeln anses fånga upp aktiers risk och 

tillväxt på ett korrekt sätt  (Cheng & McNamara 2000). P/BV betraktas också som en 

indikator för risk och tillväxt som åter uppmärksammats av forskarvärlden sedan början av 

1990-talet (Penman 1996). Utöver dessa multiplar har även direktavkastning (DY) en 

framskjuten plats i litteraturen. DY-multipeln beskriver enligt Barker (2001) hur väl ett 

specifikt företag förväntas växa kommande tidsperioder. Med anledning av att vi är 

intresserade av att kunna jämföra våra resultat med studier på andra marknader och 

tidsperioder väljer vi att inkludera dessa tre multiplar i vår undersökning. Utöver de tre 

multiplarna som använts flitigt i tidigare studier väljer vi även att inkludera EV/EBITDA. 
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Damodaran (2002) argumenterar för att EV/EBITDA-multipeln är överlägsen bland annat 

P/E-multipeln på grund av att EBITDA (till skillnad från vinster) till exempel inte påverkas 

inte av de olika avskrivningsregler som företag använder sig av.  Samtliga 

relativvärderingsvariabler är hämtade från Thomson Reuters Datastream och således inte 

möjliga att påverka från vår sida. I Datastream definieras relativvärderingsmultiplarna enligt 

följande: 

 

P/E = Aktiepriset dividerat med vinsten per aktie 

 

P/BV = Aktiepriset dividerat med det bokförda värdet per aktie 

 

EV/EBITDA = Företagets värde i förhållande till vinsten före räntor, skatter, nedskrivningar 

och avskrivningar 

 

Direktavkastning = Förväntade utdelningen per aktie i förhållande till aktiepriset 

4.3 Utformning av portföljer 

Tidigare studier har generellt använt sig av portföljer som formas och hålls över ett år, för att 

sedan forma nya portföljer på samma kriterier (se t.ex. Fama & French 1998; Gregory et al. 

2001; Lakonshok et al. 1994). Denna process upprepas sedan under hela 

undersökningsperioden. Anledningen till att portföljerna endast hålls över ett år är att 

multiplarna tenderar att förändras, och en aktie som exempelvis hade ett lågt P/E-tal år t kan 

ha kommit att få ett högt P/E-tal vid år t+1 (Fama & French 1998). Därav formas nya 

portföljer varje år, med syfte att följa tidigare studier i så stor utsträckning som möjligt. Vi 

använder information om relativvärderingsmultiplarna från den 1 januari för att skapa 

portföljer som utvärderas månadsvis från 1 juli år t till den 31 juni år t+1. Anledningen till att 

portföljerna skapas på information från den 1 januari och inte den 1 juli (när portföljerna 

faktiskt skapas) är för att vara säkra på att den information som konstruktionen av portföljerna 

bygger på även var tillgänglig för investerare vid tidpunkten för portföljkonstruktionen. 

Därigenom minskar risken för en så kallad look-ahead-bias (Banz & Breen 1986; Fama & 

French 1996), där portföljer formas utan grund i hur verkligheten ser ut för investerare. Vid 

undersökningar av den svaga nivån av EMH är det av stor vikt att de investeringsstrategier 

som utformas även var möjliga att genomföra för investerare (Gillett 2005).  
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Samtliga aktier med tillgänglig information om P/E-, P/BV-, EV/EBITDA-tal och 

direktavkastning för den 1 januari sorterades i stigande skala (låg till hög) baserat på värden 

hämtade 1 januari varje år. Därefter utformades portföljer som innehöll de 30 % aktier med 

lägst respektive högst relativvärderingsmultiplar. Portföljerna hölls sedan över ett år, från den 

1 juli år t till den 31 juni år t+1. Processen upprepades för samtliga 20 år och beskrivs nedan 

av Figur 1: 

 

 

Figur 2. Portföljutformning och hållningsperiod 

 

Ett alternativ till den breda uppdelningen med de 30 % lägsta respektive högsta multiplarna 

hade varit att dela in samtliga aktier i deciler (10 %), vilket ett antal tidigare studier har gjort 

(se Bagella et al. 2000; Gregory et al. 2001; Gregory et al. 2003). De bekymmer som uppstår 

med att dela in aktier i deciler på den svenska aktiemarknaden grundar sig i att aktierna är 

förhållandevis få till antalet. De enskilda portföljerna som utformades i början av 

undersökningsperioden innehöll så lite som 22 aktier när uppdelningen gjordes på 30-procent 

nivån. Med en deciluppdelning hade antalet i portföljerna blivit ännu färre, vilket hade kunnat 

äventyra resultatens statistiska signifikans (Kyriazis & Diacogiannis 2007). 

 

Företag med negativa värden på multiplarna exkluderades från portföljerna. Exkluderingen 

skedde eftersom negativa relativvärderingsmultiplar inte kan tolkas ur ett ekonomiskt 

perspektiv (Damodaran 2002). Vi följer Kyriazis och Diacogiannis (2007) och exkluderar 

även aktier med extrema relativvärderingsmultiplar, vilket sker genom att exkludera de aktier 

som har relativvärderingsmultiplar som ligger tre standardavvikelser över portföljens 

medelvärde för den specifika multipeln. Det betyder att om en aktie har ett P/E-tal som är tre 

standardavvikelser högre än medelvärdet på portföljens P/E-tal så kommer aktien att 

exkluderas från portföljen, men är tillgänglig nästföljande år i det fall P/E-talet hamnar 

innanför exkluderingsgränsen. Sammantaget inkluderas således samtliga aktier med 
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tillgänglig prisinformation om den specifika värderingsmultipeln har ett värde över noll och 

inte är högre än tre standardavvikelser från medelvärdet.  

4.3.1 Portföljbalansering 

Våra intentioner var att innefatta ett maximalt antal aktier i portföljerna varje år. Då den 

svenska aktiemarknaden innehåller relativt få aktier valde vi därför att inkludera samtliga 

aktier som varit listade på Stockholmsbörsen mellan 1992-2012. Detta innebär att vi även 

inkluderar företag som avregistrerades under tidsperioden. Årligen ombalanseras portföljerna 

genom att inkludera nya börsnoterade aktier och exkludera aktier som avregistreras eller gått i 

konkurs under det gångna året. Genom att inkludera aktier som tillkommit och gått i konkurs 

minskar risken för överlevnadsproblemet. Överlevnadsproblemet uppstår vid exkludering av 

företag som gått i konkurs eller avregistrerats då dessa inte påverkar de olika portföljernas 

avkastningar, vilket även påverkar studiens slutliga reslutat. I det fall att exempelvis 

värdestrategierna har ett större antal företag som gått i konkurs kommer en sådan exklusion 

leda till att avkastningen på värdestrategierna överskattas, eftersom dessa aktier per automatik 

kommer att sorteras bort redan innan portföljerna sammanställs (Kyriazis & Diacogiannis 

2007).  

 

När en aktie försvinner från Datastreams prishistorik tilldelas aktien en avkastning på 0 % per 

månad för de återstående månaderna som den är med i portföljen. Logiken bakom att tilldela 

dessa aktier en konstant avkastning på 0 % är simpel. Om en aktie försvinner från urvalet kan 

det bero på fyra anledningar. Aktien kan ha (1) gått i konkurs, (2) blivit uppköpt, (3) 

avregistrerats från börsen eller (4) Datastream saknar information om aktien. Två av 

anledningarna (2 och 3) betyder med största sannolikhet att avkastningen på aktien var noll 

efter det att den försvunnit och en (1) betyder att avkastningen med största sannolikhet var -

100 %, medan alternativ (4) innebär att aktien kan ha haft en negativ, neutral eller positiv 

avkastning. Tidigare studier har tilldelat aktier som försvunnit samma avkastning som den 

korresponderande storleksportföljen (Lakonishok et al. 1994). Detta anser vi är att överskatta 

avkastningen på aktien (med antagandet om att den korresponderande storleksportföljen hade 

en positiv avkastning), varför vi istället väljer att tilldela aktien en avkastning på 0 %.  

 

Det finns två sätt att vikta avkastningarna för individuella aktier vid beräkningen av den totala 

avkastningen för en portfölj. Aktierna kan tilldelas samma vikt, vilket betyder att samtliga 

aktier utgör en lika stor andel av den totala portföljen (icke-vägd). I en icke-vägd portfölj som 
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innehåller 100 aktier skulle varje aktie utgöra 1 % av den totala investerade summan, och 

således skulle varje enskild aktie påverka portföljens avkastning i lika stor utsträckning. 

Alternativt kan en viktning göras där vikten på varje enskild aktie bestäms utifrån 

marknadsvärdet på aktien (kapitalvägt). En aktie med stort marknadsvärde kommer i en 

kapitalvägd portfölj att utgöra en större del av den totala portföljen än en aktie med lågt 

marknadsvärde, och kommer således påverka avkastningen på portföljen i större utsträckning 

(Fama & French 1998). Nackdelen med kapitalvägda avkastningar är att portföljens 

avkastning kan domineras av ett eller ett fåtal stora företag, vilket förvränger den faktiska 

avkastningen på portföljen (Black & McMillian 2004). Genom att väga aktierna lika minskar 

därmed risken för att aktier med höga marknadsvärden påverkar portföljernas prestation 

avsevärt (Treynor 2005). De flesta forskare använder en icke-vägd sammansättning (se t.ex. 

DeBondt & Thaler 1985; Fama & French 1998; La Porta 1996; Black & McMillan 2004). Vi 

väljer således att förhålla oss till de tidigare studierna genom att använda en icke-vägd 

sammansättning när portföljerna formas. 

 

Figur 3 illustrerar processen för portföljsammansättningen utifrån P/E-tal. Varje år sorteras 

samtliga aktier utifrån deras P/E-tal den 1 januari. De aktier med negativa värden och 

extremvärden exkluderas, vilket resulterar i respektive årtals urval av aktier. De 30 % aktier 

med lägst P/E-tal placeras i värdeportföljen och de 30 % med högst P/E-tal placeras i 

tillväxtportföljen. En identisk procedur gäller även för P/BV och EV/EBITDA medan det 

omvända gäller för DY-multipeln, där höga (låga) DY-tal representerar värdeaktier 

(tillväxtaktier).  

 



54 
 

 

Figur 3. Illustration av portföljsammansättning med P/E-tal 

 

4.3.2 Beräkning av avkastningar 

Avkastningen för samtliga portföljer beräknas månadsvis för att öka antalet observationer. 

Portföljernas avkastning hade kunnat beräknas dags-, vecko-, eller årsvis, men då tidigare 

studier i huvudsak använt sig av månadsvisa observationer på avkastningen anser vi att det är 

mest fördelaktigt att följa de tidigare studiernas tillvägagångssätt (se Fama & French 1998; 

Bagella et al. 2000; Gregory et al. 2001; Kyriazis & Diacogiannis 2007). Dagliga 

avkastningar genererar ett stort antal observationer men kräver individuella uträkningar för 

respektive portfölj, vilket hade motsvarat 8 portföljer över 20 år med ett genomsnitt på cirka 

250 handelsdagar per år (cirka 40 000 beräkningar). Utöver detta riskerar CAPM-

regressionerna att bli missvisande vid användandet av dagliga avkastningar då företag handlas 

infrekvent (Damodaran 2002) och på grund av bid-ask effekter (DeBondt & Thaler 1985). 

Årliga avkastningar riskerar att generera ett för litet antal observationer (Setterberg 2011), 

vilket skildras av att vi endast hade fått 20 observationer över hela perioden för 

regressionsanalyserna. Med anledning av att i princip samtliga studier på värdepremien 

använt sig av månadsvisa observationer på avkastningen anser vi det som lämpligt att följa 

samma metodiska tillvägagångssätt.  

 

Investerare kan förvänta sig att erhålla totala avkastningar i form av kapitalvinster och 

utdelningar. Hur beräkningen av de totala avkastningar sker blir således en central fråga för 

studien. Kapitalvinster är skillnaden i aktiekurs från tidpunkt t till t+1 och utdelningarna är 

URVAL AV AKTIER 

AKTIER MED 
TILLGÄNGLIGA P/E 

VÄRDEPORTFÖLJ 
(AKTIER MED 30% 

LÄGST P/E) 

TILLVÄXTPORTFÖLJ 
(AKTIER MED 30% 

HÖGST P/E) 
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den direkta ekonomiska kompensationen till ägaren av aktien under samma tidsperiod. 

Kapitalvinster och utdelningar bildar tillsammans den totala avkastningen som tillskrivs en 

aktie under en given tidsperiod. Genom att mäta aktiekursen månadsvis och de 

korresponderande utdelningarna kan således den totala avkastningen som aktien genererat 

beräknas. Vi följer metodiken som presenteras av Fama och French (1998) för att beräkna 

utdelningarna för varje aktie. Utdelningarna beräknas från direkavkastningssmåttet som 

hämtas från Datastream.  Med anledning av att direktutdelningarna är prognostiserade värden 

över det kommande året multipliceras direktavkastningen med den korresponderande 

månadens aktiepris för att sedan divideras med tolv, i syftet att erhålla den månadsvisa 

utdelningen som sedan tillskrivs aktien. Metoden är inte optimal, som påpekas av Fama och 

French (1998), då utdelningar vanligtvis betalas ut en gång per år vid ett givet tillfälle och inte 

månadsvis. Vi väljer, trots den uppenbara bristen i att utdelningarna inte sammanfaller på ett 

korrekt sätt med de faktiska utdelningsdagarna, att följa metodiken som Fama och French 

(1998) presenterar. Den månatliga avkastningen för varje aktie med tillgänglig prishistorik i 

Datastream beräknas enligt ekvation (1): 

 

          

 

 

där, 

Rj,t = Den månatliga avkastningen på aktie j under månad t 

Pj,t+1 = Priset på aktie j i början av månad t+1 

Dj,t = Prognostiserad utdelning på aktie j under månad t 

Pj,t = Priset på aktie j i början av månad t 

 

Efter att ha beräknat avkastningen för de individuella aktierna sammansätts portföljerna som 

ska utvärderas och den genomsnittliga månatliga avkastningen för samtliga portföljer 

beräknas. Alla aktier som inkluderas i portföljerna antas utgöra en lika stor andel av den totala 

portföljen, vilket medför att avkastningen på portföljen är ett icke-vägt genomsnittsvärde för 

samtliga aktier. Ekvation (2) används för att beräkna avkastningen på värde- och 

tillväxtportföljerna för samtliga  månader: 
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där, 

PMR = Den icke-vägda avkastningen på respektive portfölj under månad t (t = 1, 2 . . . 240) 

N = Antal aktier i portföljen 

 

Det är PMR (Portfolio Monthly Return) som används för att svara på hypoteserna om 

värdepremien. Genom att även använda PMR i kapitalprissättningsmodellerna erhålls den 

månadsvisa riskjusterade avkastningen (α), som ligger till grund för hypoteserna som baseras 

på riskförklaringen. PMRs och den månatliga riskjusterade avkastningens koppling till 

hypoteserna diskuteras mer ingående i avsnitt 4.4 nedan. 

4.4 Portföljutvärdering 

För att utvärdera och jämföra portföljerna med varandra krävs det att man beaktar både 

avkastningen och den hänförliga risken. Portföljerna utvärderas utifrån månadsdata för att få 

en helhetsbild över portföljernas prestation. I enighet med tidigare studier (se Fama & French 

1998; Bagella et al. 2000; Gregory et al. 2001) används Jensens alpha för att mäta den 

riskjusterade avkastningen.  Jensens alpha är lämpligt med avseende på att måttet tar hänsyn 

till sambandet mellan avkastning och risk utifrån CAPMs antaganden om en riskpremium och 

riskaversiva investere (Basu 1977). Generellt för Jensens alpha är att ju högre mått, desto 

högre riskjusterad avkastning.  Jensens alpha används för att få procentuella jämförelser i den 

riskjusterade avkastningen och tar sin utgångspunkt i marknadsrisken (Kågerman et al. 2008). 

Med anledning av att Jensens alpha är den riskjusterade avkastningen kan måttet likställas 

med den månatliga abnorma avkastningen som ligger till grund för de  hypoteser som tar sin 

utgångspunkt i den riskbaserade förklaringen. Jensens alpha beräknas enligt följande formel: 

 

Jensens alpha = rp – [rf + βp (rm – rf)]  (3) 

 

där, 

rp = Portföljens avkastning 

rf = Riskfria räntan 

βp = Portföljens marknadsrisk 

rm = Jämförelseindex avkastning 
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4.4.1 Statistiska tester 

För att svara på hypoteserna måste värdepremien och den riskjusterade värdepremien 

beräknas och undersökas statistiskt. Detta görs genom t-test för att försäkra att 

värdepremierna för de olika relativvärderingsmultiplarna är statistiskt skilda från noll. Vidare 

appliceras regressionsanalyser för att utvärdera de riskjusterade värdepremierna, där CAPM 

och FF trefaktormodellen används som kapitalprissättningsmodeller. Hypotesen rörande breda 

nedgångar på aktiemarknaden och värdepremien testas genom en likartad procedur, där 

perioden före, under, och efter de breda nedgångarna behandlas separat. Nedan redogörs för 

de olika testerna. 

4.4.2 T-test 

För att svara på hypoteserna om det funnits en värdepremie på den svenska aktiemarknaden 

måste avkastningarna (PMR) från värde- och tillväxtstrategierna jämföras med varandra och 

kontrolleras för statistiska samband. Tidigare studier har utgått från t-tester för att undersöka 

värdepremien (se Fama & French 1998; Yen et al. 2004; Cahine 2008). Ett t-test är en 

statistisk metod som möjliggör en hypotesprövning på om två grupper är statistiskt skilda från 

varandra (Dougherty 2006). De två grupperna kommer i denna studie att utgöras av de 

månadsvisa avkastningarna från respektive värde- och tillväxtstrategi.  

 

H0: Rpv = Rpt 

H1: Rpv ≠ Rpt 

 

där,  

Rpv = Avkastningen på värdestrategin 

Rpt = Avkastningen på tillväxtstrategin 

 

T-test svarar på den första hypotesen om det existerat en värdepremie på den svenska 

aktiemarknaden mellan 1992-2012. Genom t-test besvaras även hypotes fem om det existerat 

en värdepremie efter att ha exkluderat avkastningarna i januari. Därtill används t-test för att 

besvara hypotes tre, om värdepremien är negativ eller försvinner under finanskrisen. 

Hypoteserna testas med ett 95-procentigt konfidensintervall, vilket innebär att om t-värdet 

understiger 1,96 eller om p-värdet överstiger 0,05 så kan inte nollhypotesen förkastas. Ifall 

nollhypotesen inte kan förkastas är avkastningen på värdestrategin inte statistiskt skild från 

avkastningen på tillväxtstrategin. I det fall nollhypotesen inte kan förkastas kommer vi inte 

med säkerhet kunna uttala oss om att det funnits en värdepremie för de olika 
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undersökningsperioderna på den svenska aktiemarknaden. Om t-värdet överstiger 1,96 eller p-

värdet understiger 0,05 är avkastningen på värdestrategin statistiskt skild från avkastningen på 

tillväxtstrategin, vilket innebär att en värdepremie indikeras existera. 

4.4.3 Regressionsanalyser 

För att svara på hypotes två, fyra och sex, samt studiens övergripande syfte, behöver 

portföljernas avkastningar justeras för risk genom regressionsanalyser som beaktar 

riskfaktorer som förklarande variabler. Enligt Dougherty (2006) är en regressionanalys den 

överlägset mest accepterade metoden för att statistiskt analysera oberoende variabler och 

deras samband till den beroende variabeln. De två vanligaste regressionsanalyserna inom 

studier på värdepremien är CAPM och FF trefaktormodellen (se t.ex. Fama & French 1993; 

Chan & Lakonishok 2004).  I denna studie kommer både CAPM och FF trefaktormodellen att 

appliceras. Anledningen till att vi väljer att applicera båda kapitalprissättningsmodellerna är 

att tidigare studier uppmärksammat att CAPM har problem med att förklara avkastningar från 

värdestrategier medan FF trefaktor lyckats förklara avkastningarna bättre. En värdepremie kan 

vara en konsekvens av en storlekseffekt (Fama & French 1992), varför det är nödvändigt att 

applicera en FF trefaktorregression då den även beaktar storlekseffekten och värdeeffekten. 

Således kompletteras den traditionella CAPM med FF trefaktormodellen i syfte att fördjupa 

analysen av värde- och tillväxtstrategierna. 

4.4.3.1 CAPM 

För att beräkna den riskjusterade avkastningen på portföljer har tidigare studier använt en bred 

uppsättning modeller och metoder, där CAPM (med Jensens alpha) sannolikt är den mest 

frekvent använda modellen både inom den akademiska och praktiska världen (Fama & French 

2004). CAPM antar att den förväntade avkastningen på en portfölj är en funktion av 

portföljens systematiska risk, mätt mot en fullt diversifierad marknadsportföljs avkastning. 

CAPM beskrivs matematiskt av ekvation (4): 

 

E(Rp)= Rf + βp [E(Rm – Rf)]         (4) 

 

där, 

E(Rp) = Portföljens förväntade avkastning 

Rf = Den riskfria räntan 

βp = Tillgångens systematiska risk 

Rm = Marknadsportföljens förväntade avkastning 
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CAPM mäter den extra risk som inkluderandet av ytterligare tillgångar i en portfölj medför. 

Risken utgörs av den systematiska risken (β) och ju högre β en tillgång har, desto högre är den 

förväntade avkastningen på tillgången. Det råder därmed ett linjärt samband mellan den 

förväntade avkastningen och β. CAPM fångar på ett enkelt vis upp många av de 

föreställningar som finns i förhållandet mellan förväntad avkastning och risk, vilket har 

resulterat i att den idag används som standardmodell av kapitalförvaltare trots omfattande 

kritik (Brealey et al. 2011). 

 

Jensen (1969) visade att ekvation (4) kunde modifieras så att den innefattar realiserade vinster 

istället för förväntade, och subtraherade den riskfria räntan för att skapa en univariat 

regressionsmodell där en portföljs avkastning minus den riskfria räntan är den beroende 

variabeln och marknadsportföljens avkastning minus den riskfria räntan är den oberoende 

(förklarande) variabeln:  

 

(Rp – Rf) = αp + βp(Rm– Rf) + εp      (5) 

 

där, 

αp = Interceptet (Jensens alpha, den månatliga riskjusterade avkastningen) 

Rp = Portföljens förväntade avkastning 

Rf = Riskfria räntan 

βp = Portföljens marknadsrisk 

Rm = Marknadsportföljens förväntade avkastning 

εp = Feltermen  

 

Ekvation (5) är således den univariata regressionen som kommer att användas för att justera 

portföljernas avkastningar för den systematiska risken. Riktningen, storleken och den 

statistiska signifikansen på αp i ekvation (5) blir ett test på om respektive portfölj har 

genererat en riskjusterad överavkastning när CAPM används som regressionsmodell (Fama & 

French 1993). Om CAPM kan förklara varför värdestrategierna har en högre avkastning 

kommer α vara lika med noll eller icke-signifikant, eftersom det inte ska vara möjligt att 

generera riskjusterade överavkastningar (Jensen 1976). Hypoteserna (2, 4 & 6) som utgår från 

den riskbaserade förklaringen testas på ett 95-procentigt konfidensintervall genom följande 

hypotesprövning: 
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H0: αp = 0 

H1: αp ≠ 0 

 

H0 accepteras om αp inte kan bevisas vara statistiskt skilt från noll, det vill säga om t-värdet 

understiger 1,96 (95 %). I det fall att nollhypotesen förkastas är den undersökta portföljens 

avkastning skild från noll efter att ha justerat för marknadsrisken, vilket innebär att det varit 

möjligt att generera en riskjusterad överavkastning. Om nollhypotesen förkastas kan därmed 

CAPM inte förklara avkastningen, vilket i sin tur medför att hypoteserna om att 

värdestrategierna inte producerat en abnorm avkastning inte kan accepteras med hänsyn till 

CAPM. 

4.4.3.2 FF trefaktormodellen 

Med anledning av att ett flertal studier uppmärksammat att CAPM har svårigheter med att 

förklara avkastningen från värdeportföljer (se Fama & French 1998; Bagella et al. 2000; 

Gregory et al. 2001) använder vi oss även av FF trefaktormodellen som en multivariat 

regressionsmodell. FF trefaktormodellen förklarar en portföljs förväntade avkastning utifrån 

portföljens känslighet gentemot (1) den förväntade avkastningen hos marknadsportföljen 

minus den förväntade riskfria räntan (Rm – Rf), (2) den förväntade skillnaden i avkastningen 

för en portfölj med små aktier och en portfölj med stora aktier (SMB - storlekspremien) och 

(3) den förväntade skillnaden i avkastning för en portfölj med aktier med låga P/BV-tal och en 

portfölj med aktier med höga P/BV-tal (HML - värdepremien). 

 

Vi följer Setterberg (2011) vid beräkningarna av SMB- och HML-portföljerna. SMB-

portföljen baseras på storlek, mätt i marknadsvärde på eget kapital. Samtliga företag 

rangordnas efter storlek den första juli varje år och delas upp i två portföljer, en liten (50 % 

med lägst marknadsvärde) och en stor portfölj (50 % med högst marknadsvärde). SMB-

faktorn är den kapitalvägda månatliga skillnaden i avkastning mellan den lilla och den stora 

portföljen och beräknas enligt: 

 

SMBt = Rp,s,t  - Rp,b,t               (6) 

 

HML-portföljen baseras på P/BV-tal och är till för att imitera skillnaden mellan värde- och 

tillväxtaktier. Alla företag rangordnas efter P/BV-tal den första januari varje år. Därefter delas 
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företagen in i två portföljer, en som innehåller samtliga företag med de 30 % lägsta P/BV-

talen och en som innehåller de 30 % högsta P/BV-talen och beräknas från och med den första 

juli respektive år till den sista juni nästföljande år. HML-faktorn är den kapitalvägda 

månatliga skillnaden i avkastning mellan den portfölj som innehåller de lägsta respektive 

högsta P/BV-talen och beräknas på samma sätt som SMB-faktorn ovan: 

 

HMLt = Rp,h,t - Rp,l,t      (7) 

 

Den observanta läsaren har vid nuläget noterat att HML-faktorn är den kapitalvägda 

värdepremien. Utifrån ovanstående beskrivning kan en portföljs förväntade avkastning 

beskrivas med nedanstående regression (Fama & French 1996): 

 

E(Ri) – Rf = bi[E(Rm) – Rf] + siE(SMB) + hiE(HML) (8) 

 

där E(Rm), E(SMB), och E(HML) är förväntade premier medan bi, si, och hi, är lutningarna i 

följande tidsserieregression: 

 

Ri – Rf = α + β(Rm – Rf) + γSMB + δHML + εi  (9) 

 

Hypoteserna om värdestrategierna producerat en abnorm avkastning testas, utöver CAPM, 

genom att undersöka om värdestrategiernas avkastning kvarstår efter att ha justerat för 

marknadsrisk, storlek och värde genom ekvation (9). Genom att uppskatta ekvation (9) som 

justerar för föregående faktorer erhålls den riskjusterade avkastningen (α), det vill säga Jensen 

alpha utifrån FF trefaktormodellen. Om värdestrategierna producerar en statistiskt säkerställd 

abnorm avkastning efter att ha justerat för marknadsrisk, storlek och värde kan FF trefaktor 

inte uttryckas vara framgångsrik i att förklara portföljens avkastning. Hypoteserna som utgår 

från den riskbaserade förklaringen testas på ett 95-procentigt konfidensintervall genom 

följande hypotesprövning: 

 

H0: αp = 0 

H1: αp ≠ 0 

 

Om αp är statistiskt skilt från noll, där t-värdet överstiger 1,96 (95 %) kan nollhypotesen 
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förkastas. Om nollhypotesen förkastas så producerar värdestrategierna en abnorm avkastning 

justerat för marknadsrisk, storlek och värde utifrån FF trefaktor. 

4.4.4 Multipel linjär regression 

Inom ramen för multipla linjära regressioner prövas om en beroende variabler kan förklaras 

av tre eller fler oberoende variabler (Holme & Solvang 1997; Bryman & Bell 2005). I syftet 

att kunna uttala oss mer ingående om hur relativvärderingsmultiplarna, marknadsrisken och 

företagsstorleken påverkar den totala avkastningen för urvalet genomförs en multipel linjär 

regression för undersökningsperioden 1992-2012. Genom att inkludera dessa variabler i en 

multipel linjär regression med den totala årliga avkastningen som beroende variabel kan vi 

därmed uttala oss om till vilken grad de olika beroende variablerna kan prognostisera den 

totala årliga avkastningen. För att beräkna den totala årliga avkastningen använder vi oss av 

priset för varje aktie vid portföljformation, summan av utdelningarna över 12 månader och 

priset för aktien vid den sista handelsdagen efter 12 månader. Den årliga avkastningen 

beräknas således utifrån ett köp-och-sälj förhållningssätt, som innebär att avkastningen 

beräknas direkt över ett år genom följande formel: 

 

  

där, 

ARj,T = Den årliga avkastningen på aktie j vid år T (T = 1992/1993, 1993/1994… 2011/2012) 

Pj,t+12 = Priset på aktie j i början av månad t+12 

Pj,t = Priset på aktie j i början av månad t 

Dj,T= Utdelningen på aktie j under år T (summan av utdelningarna under t, t+1 . . . t+11) 

 

Som diskuterades ovan och i teorisektionen kan den totala årliga avkastningen förklaras av 

relativvärderingsmultiplarna som skulle approximera för underliggande riskfaktorer, 

marknadsrisken eller företagsstorleken. Multiplarna som används är P/E, P/BV, EV/EBITDA 

och DY, marknadsrisken utgörs av β och företagsstorleken utgörs av det logaritmerade värdet 

av marknadsvärdet på eget kapital. För att kunna svara på hypotes 4 om det finns ett negativt 

samband mellan storlek och avkastning uppskattas ekvation (11) nedan i en multipel linjär 

regression. Genom att uppskatta nedanstående multipel linjär regression blir det även möjligt 

att uttala sig till vilken grad de olika relativvärderingsmultiplarna och marknadsrisken 

påverkar den totala årliga avkastningen. 
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ARj,T = α0 + α1P/ET-1 + α2P/BVT-1 + α3EV/EBITDAT-1 + α4DYT-1  + α5BETAT-1 + α6ln(SIZET-

1) + εj,T  (11) 

 

där, 

ARj,T = Den totala årliga avkastningen från juli år T-1 till juni år T 

P ET-1 = P/E-talet för de individuella aktierna i januari år T-1 

P/BVT-1= P/BV-talet för de individuella aktierna i januari år T-1 

E V/EBITDAT-1 = EV/EBITDA-talet för de individuella aktierna i januari år T-1 

DYT-1 = DY-talet för de individuella aktierna i januari år T-1 

BETAT-1  = De individuella aktiernas beta-värde för juli år T-1 utifrån 24 månaders historisk 

avkastning 

ln(SIZET-1) = Det logaritmerade värdet av varje akties marknadsvärde på eget kapital i juli år 

T-1 

εj,T = Feltermen 

 

4.4.5 Jämförelseindex 

I syftet att utvärdera hur väl värdestrategierna presterat i jämförelse med index behöver 

portföljernas avkastning ställas mot marknadens avkastning i regressionsmodellerna utifrån 

CAPM och FF trefaktormodellen. Genom att ställa portföljernas prestation gentemot 

marknadens prestation är det möjligt att utvärdera huruvida värdestrategierna lyckats uppnå 

en riskjusterad avkastning. Med anledning av att samtliga företag i urvalet är, eller varit, 

verksamma på den svenska marknaden används SIXRX som jämförelseindex. SIXRX 

beskriver den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. Det 

var av stor vikt att hitta ett index som inkluderade utdelningar eftersom samtliga 

undersökningsportföljer i studien innehöll återlagda utdelningar. Ett problem uppstod dock då 

SIXRX inte fanns att tillgå före 1993-01-01. För de första 5 månaderna (1992/07/01 - 

1992/12/01) användes därför Affärsvärldens Generalindex utan återlagda utdelningar. För att 

komma runt problemet med avsaknaden av utdelningar beräknades den genomsnittliga 

månatliga direktavkastningen för aktierna i urvalet från juli till december. Den genomsnittliga 

direktavkastningen för de första 5 månaderna uppgick till drygt 3 % per år, som också 

användes som en utdelningsnivå för de 5 månader då utdelningar saknades.  
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4.4.6 Marknadens avkastning 

För att beräkna marknadens avkastning används avkastningen för SIXRX på månadsbasis. 

Månadsdata används i regressionerna för att uppskatta CAPM och FF trefaktorsmodellen samt 

för att utöka antalet observationer. Marknadens avkastningen beräknas i enighet med 

Damodaran (2002) utifrån följande formel: 

 

Marknadens avkastningt = (Indext – Indext-1) + Utdelningart / Indext-1 

 

där, 

Indext = Nivån för index i slutet av månad t 

Indext-1 = Nivån för index i slutet av månad t-1 

Utdelningart = Utdelningen för månad t 

4.4.7 Beta 

Det vanligaste sättet för att uppskatta beta-värdet för ett specifikt företag är genom en 

regression av företagets historiska avkastning gentemot marknadens historiska avkastning de 

senaste åren. Enligt Damodaran (2002) finns tre aspekter som måste beaktas i en sådan 

regression: tidsperioden, avkastningsintervallet och  val av jämförelseindex. Kyriazis och 

Diacogiannis (2007) använder så lite som 12 månaders historisk data i beta-regressionerna 

och finner att det inte påverkar studiens resultat medan Chan et al. (1991) använder 36 

månaders data. En längre tidsperiod är förmånlig att använda då mer data erhålls. Samtidigt 

kan enligt Damodaran (2002) de individuella företagens verksamhet och risk förändrats över 

en lång tidsperiod, varför vi föredrar att använda en tidsperiod på 24 månaders historisk data. 

I den multipla linjära regressionen beräknas således de individuella aktiernas beta-värden 

utifrån 24 månaders data, och inte daglig data, vilket gör att vi även undviker tidigare nämnda 

problem som kan komma av att företag handlas infrekvent och bid-ask effekter. 

4.4.8 Riskfriränta 

Damodaran (2002) redogör för två huvudsakliga kriterier en tillgång behöver uppfylla för att 

användas som en riskfri ränta: (1) tillgångens förväntade avkastning är lika med dess faktiska 

avkastning och (2) tillgången innehar ingen konkursrisk. Med grund i dessa kriterier används 

huvudsakligen statsobligationer eller statsskuldväxlar som den riskfria räntan (Brealey et al. 

2011; Damodaran 2002; Koller et al. 2010). Statsobligationer sträcker sig över längre 

tidsperioder (2, 5, 10 år) i jämförelse med statsskuldväxlar (1, 3, 6, 12 månader), vilket skulle 

kunna påverka våra resultat negativt i den bemärkelsen att vi går miste om den aktuella 
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situationen investeraren befinner sig i respektive årtal, samt att osäkerheten ökar ju längre 

tidsperioden är. Vi använder oss därför av månadsräntan på svenska statsskuldväxlar som den 

riskfria räntan för att utvärdera portföljerna. Information om månadsräntan hämtas från 

Sveriges Riksbank (Riksbanken 2013).  

4.5 Illustration av hypotesprövning 

Nedanstående hypotesmodell illustrerar tillvägagångssättet för hypoteserna som grundar sig i 

värdepremien och den riskbaserade förklaringen för undersökningsperioden 1992-2012. Först 

undersöks om det existerat en värdepremie på den svenska aktiemarknaden. Om 

nollhypotesen (Rpv = Rpt) förkastas, har en värdepremie funnits på den svenska 

aktiemarknaden. Då värdepremien antas bero på en högre risk krävs dock att samtliga 

portföljers avkastningar justeras för risk, vilket görs genom CAPM och FF trefaktormodellen 

för respektive värde- och tillväxtstrategi. I det fall värdestrategierna inte producerat en 

riskjusterad avkastning, vilket innebär att nollhypotesen (H0: αp=0) inte kan förkastas,  kan 

hypotes 2 om att värdestrategier inte producerat en abnorm avkastning accepteras. En identisk 

procedur gäller för hypoteserna om finanskrisen, men även januarieffekten där värdepremien 

först undersöks exklusive avkastningarna i januari för att därefter justeras för risk med CAPM 

och FF trefaktormodellen. 

 

 

Figur 4. Illustration av hypotesprövning 
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4.6 Bortfallsanalys 

Den ursprungliga datainsamlingen identifierade 476 aktier som är eller har varit listade på 

någon av de svenska aktiemarknaderna mellan 1992-2012. Av dessa aktier saknade 20 

stycken information om prishistorik, varför dessa uteslöts ur undersökningen. I det fall att en 

aktie var dubbelnoterad (A- och B-aktie) uteslöts A-aktien ur urvalet då röstvärdet skiljer sig 

från B-aktier, och därför inte får samma ekonomiska betydelse. Samtliga A-aktier, 17 stycken, 

exkluderades således från urvalet och kvar fanns 439 aktier med prishistorik för minst en 

månad mellan 1992/07/01 - 2012/07/01.  

4.7 Reliabilitet 

Huvuddelen av den insamlade empirin hämtas ifrån Datastream som vi inte har möjlighet att 

påverka. Därtill hämtas information om den riskfria räntan från Sveriges Riksbank, som vi 

inte heller kan påverka på något vis. Med anledning av att vårt dataset främst hämtas ifrån 

Datastream och Sveriges Riksbank  finns vår använda data tillgänglig för både forskare och 

investerare att undersöka. Därutöver kommer vi på ett konsekvent och tydligt vis att 

sammansätta och utvärdera portföljerna genom att förhålla oss till hur tidigare studier gått till 

väga. Detta ökar noggrannheten vid bearbetningen av informationen, vilket visar på en hög 

reliabilitet i vår studie samtidigt som andra forskare kan replikera vår undersökningsmetodik 

(Bryman & Bell 2005; Holme & Solvang 1997; Jacobsen 2002). 

4.8 Validitet 

I syftet att undersöka studiens problemformuleringar krävs utöver reliabel information även 

valid information. Detta kräver att de teoretiskt definierade variabler överensstämmer med de 

operationaliserade variabler (Holme & Solvang 1997). Studien kan anses ha en hög validitet 

med anledning av att samtliga våra variabler noggrannt utformats efter hur tidigare studier 

från 1977 till 2007 mätt olika teoretiska variabler. Studier på värde- och tillväxtstrategier är 

dock ständigt utsatta för problemet i att mäta risken på ett korrekt sätt. Forskarvärlden har 

främst använt sig av CAPM och/eller FF trefaktormodellen för att mäta risken. I syftet att 

åskådliggöra risken för portföljerna och aktierna ur fler än ett perspektiv används därmed 

både CAPM och FF trefaktorsmodellen som regressionsmodeller för att justera 

avkastningarna för riskfaktorer. Anledningen till att FF trefaktormodellen inkluderas är för att 

CAPM ifrågasatts av tidigare studier och vi ville således säkerställa att eventuella 

felaktigheter från CAPM inte påverkade våra resultat i allt för stor utsträckning. Huruvida de 

två kapitalprissättningsmodellerna faktiskt mäter risken på ett korrekt sätt råder det olika 

meningar om. Samtidigt finns ingen utvecklad kapitalprissättningsmodell som till fullo kan 
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förklara avkastningarna utifrån den inneboende risken. I enighet med tidigare studier 

kompletteras CAPM med FF trefaktormodellen för att kunna mäta risken ur två olika 

perspektiv. Sammantaget har vi inom ramen för undersökningen selektivt valt ut variabler 

som på ett teoretiskt eller praktiskt plan ska påverka aktiers avkastning. Det leder detta till att 

vi på ett utförligt vis operationaliserar variabler utifrån syftet med studien och har en hög 

validitet. 
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Kapitel 5: Empirisk analys 
den empiriska analysen undersöks om det existerat en värdepremie på den svenska 

aktiemarknaden och om den påverkats av januarieffekten samt hur värdepremien 

påverkades av finanskrisen 2008. Samtliga värde- och tillväxtstrategier justeras även 

för risk utifrån CAPM och FF trefaktormodellen i syftet att kunna svara på om värdepremien 

orsakas av en högre risk. Avslutningsvis genomförs en multipel linjär regression med 

tillhörande korrelationsmatris för urvalet av aktier. 

 

I den empiriska analysen presenteras resultat från de statistiska testerna och regressionerna, 

som genomfördes med statistikprogrammet STATA, i syfte att svara på hypoteserna som 

presenterades i den teoretiska referensramen. I den första delen av den empiriska analysen 

åskådliggörs den grafiska utvecklingen för värdepremien för att därefter presentera 

värdepremierna för de fyra relativvärderingsmultiplarna (P/E, P/BV, EV/EBITDA och DY) 

mellan 1992-2012. Därefter presenteras resultaten för värdepremierna efter att ha exkluderat 

avkastningarna i januari. Avslutningsvis presenteras resultaten för hur värdepremien 

utvecklades under, innan och efter finanskrisen 2008. 

 

I den andra delen av den empiriska analysen justeras avkastningen på respektive värde- och 

tillväxtstrategi för risk genom att applicera CAPM och FF trefaktormodellen. Först 

presenteras resultaten för värde- och tillväxtstrategierna mellan 1992-2012. Därefter 

presenteras avkastningen på värde- och tillväxtstrategierna efter att ha exkluderat 

avkastningarna i januari.  Slutligen redogörs för den riskjusterade avkastningen för värde- och 

tillväxtstrategierna innan, under och efter finanskrisen 2008. 

 

I den tredje delen av den empiriska analysen redogörs för den multipla linjära regressionen. I 

den multipla linjära regressionen ingår utöver de fyra relativvärderingsmultiplar även 

marknadsrisken (β) och det logaritmerade värdet av de individuella aktiernas marknadsvärde 

på eget kapital (MVLN) som beroende variabler och respektive akties avkastning över ett år 

som den oberoende variabeln. Därutöver konstrueras en korrelationsmatris för att förtydliga 

hur de olika variablerna som används i regressionen samvarierar.  

 

 

I 
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Genomgående i den empiriska analysen redogörs för undersökningsobjektens 

signifikansvärde. En asterisk (*) vid sidan om ett t-värde betyder att det specifika värdet är 

signifikant på 1-procent nivån. Två asterisk (**) vid sidan om värdet innebär att värdet är 

signifikant på 5-procent nivån. Ovanstående urskiljning genomförs för att kunna skildra vilka 

värden som är mest betydelsefulla ur ett statistiskt perspektiv. Hädanefter benämns 

värdestrategierna i förekommande fall för LPE (P/E-värde), LPBV (P/BV-värde), LEV 

(EV/EBITDA-värde), HDY (DY-värde) och tillväxtstrategierna för HPE (P/E-tillväxt), HPBV 

(P/BV-tillväxt), HEV (EV/EBITDA-tillväxt), LDY (DY-tillväxt). Vidare presenteras samtliga 

avkastningar i månadsformat då det var de månadsvisa avkastningarna på samtliga portföljer 

som undersöktes. I de fall årliga avkastningar diskuteras har den månadsvisa avkastningen 

multiplicerats med tolv för att exemplifiera den ungefärliga årliga avkastningen.   

 

5.1 Värdepremien  
 

Hypotes 1: Det har existerat en värdepremie på den svenska aktiemarknaden mellan 1992-2012. 

 

I diagram 1-4 illustreras värdepremien grafiskt för de fyra relativvärderingsmultiplarna. 

Diagrammens X-axel representerar de 240 månaderna och Y-axeln den korresponderande 

procentuella värdepremien för varje månad. 

 

 

Diagram 1. Värdepremien för P/E 
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Diagram 2. Värdepremien för P/BV 

 

 

Diagram 3. Värdepremien för EV/EBITDA 
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Diagram 4. Värdepremien för DY 

 

Från diagram 1, 2, 3 och 4 kan vi konstatera att samtliga relativvärderingsmultiplar genererat 

både positiva och negativa värdepremier sett över hela undersökningsperioden. Det går att 

urskilja en svag positiv värdepremie överlag för samtliga relativvärderingsmultiplar, då 

värdepremierna ser ut att ha varit positiva i fler månader än de varit negativa. För 

värdepremien som baserades på P/E- och DY-multipeln har den högsta positiva avkastningen 

varit högre än den lägsta negativa, medan det motsatta gäller för P/BV- och EV/EBITDA-

multipeln. Det går inte att identifiera ett tydligt mönster där värdepremien kontinuerligt ser ut 

att växa sig starkare eller svagare för någon av multiplarna. En intressant iakttagelse är att 

samtliga värdepremier ser ut att påverkas negativt och positivt på ett liknande sätt vid vissa 

tidpunkter. Värdepremierna har höga toppar och djupa dalar runt omkring de tidsperioder då 

volatiliteten på aktiemarknaden varit hög (den svenska finanskrisen i början av 90-talet, IT-

kraschen i början av 2000-talet och den globala finanskrisen i slutet av 2000-talet), vilket 

indikerar att värde- och tillväxtstrategierna inte påverkas på ett liknande sätt under dessa 

perioder. Rent grafiskt går det dock inte att uttala sig om till exempel IT-kraschen påverkade 

värdepremierna negativt eller positivt eftersom de relativt höga värdepremierna som 

observeras följs av relativt höga negativa värdepremier.   
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Diagrammen ovan omfattar inte hela den svenska finanskrisen 1990-1994 men det framgår 

tydligt att värdepremien var mycket volatil i början av undersökningsperioden. Under och 

efter IT-kraschen i början av 2000-talet var värdepremien för samtliga portföljer också väldigt 

volatil. Märkvärt är att den globala finanskrisen, jämfört med den svenska finanskrisen och 

IT-kraschen, verkar ha haft minst påverkan på den svenska aktiemarknaden med hänsyn till 

värdepremiernas volatilitet. Finanskrisens påverkan på värdepremierna redogörs för mer 

ingående i avsnitt 5.3. Vad avser den pågående eurokrisen kan inga påtagliga svängningar, 

jämfört med perioden innan eurokrisen, urskiljas för någon av värdepremierna.  

 

Tabell 2 nedan beskriver den genomsnittliga månadsvisa avkastningen för varje portfölj med 

tillhörande standardavvikelse och värdepremien med tillhörande t-värde och 

korrelationskoefficient över hela undersökningsperioden. Värdepremien beräknas genom att 

subtrahera avkastningen från värdestrategin med avkastningen på tillväxtstrategin för de olika 

multiplarna. t-värdet visar på om skillnaden i avkastning mellan värde- och tillväxtportföljen 

är signifikant skild från noll och Pearson’s r visar på korrelationen mellan respektive värde- 

och tillväxtportfölj.  

 

Värdepremien 
  Avk. (mån) Std. Av. Värdepremie t-värde Pearson's r 

Låg P/E 1,70% 0,07 0,54% 1,85 0,78 

Hög P/E 1,16% 0,07 - - - 

Låg P/BV 2,13% 0,06 1,01% 2,69* 0,79 

Hög P/BV 1,12% 0,09 - - - 

Låg EV/EBITDA 1,91% 0,06 0,72% 2,50** 0,82 

Hög EV/EBITDA 1,19% 0,08 - - - 

Hög DY 1,98% 0,08 0,59% 1,66 0,73 

Låg DY 1,39% 0,07 - - - 

Tabell 2. Värdepremien mellan 1992-2012 

 

Från tabell 2 är det möjligt att utläsa att samtliga värdestrategier har haft en högre 

genomsnittlig avkastning än korresponderande tillväxtstrategier. Värdepremien är således 

positiv för samtliga multiplar, men bara statistiskt signifikant för två (P/BV och 

EV/EBITDA). Den högsta erhållna värdepremien uppvisar P/BV-multipeln, vilket är i linje 

med bland annat Davis et al. (2000) och Fama och French (1998) som båda  finner att P/BV-

multipeln är överlägsen i att identifiera värde- och tillväxtaktier. Värdepremien för strategin 

som baserade på P/BV har haft en genomsnittlig avkastning på 1,01 % per månad (t=2,69) 
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medan värdepremien för EV/EBITDA i genomsnitt ligger på 0,72 % per månad (t=2,50). Med 

statistiskt säkerställda t-värden på 1-procent nivån för P/BV och 5-procent nivån för 

EV/EBITDA kan nollhypotesen, att avkastningen från respektive värdestrategi inte är 

statistiskt skild från tillväxtstrategin, förkastas. Värdepremien för P/E-multipeln har ett 

medelvärde på 0,54 % per månad (t=1,85) medan värdepremien för DY-multipeln har ett 

medelvärde på 0,59 % per månad (t=1,66). Trots positiva värdepremier kan nollhypotesen för 

P/E och DY inte förkastas, vilket innebär att värdepremierna inte är statistiskt säkerställda. 

Under perioden 1992-2012 finns således enbart en statiskt säkerställd värdepremie för 

portföljerna som baserades på P/BV- och EV/EBITDA-multipeln.  

 

HPBV och HEV har en högre standardavvikelse än sina motsvarande värdestrategier. Värde- 

och tillväxtstrategin för P/E har lika stora standardavvikelser medan LDY-portföljen har en 

högre standaravvikelse än motsvarande tillväxtstrategi. Skillnader i standardavvikelse skulle 

kunna bero på hur riskfyllda strategierna uppfattas av investerare. Dock kan inga markanta 

skillnader i standardavvikelser avläsas ur tabellen. Strategiernas riskfylldhet diskuteras därav 

mer ingående i avsnitt 5.4 om riskjustering med kapitalprissättningsmodellerna CAPM och FF 

trefaktor. 

 

Utifrån korrelationskoefficienterna är det möjligt att tolka hur stark samvarians de olika 

värde- och tillväxtstrategiernas avkastningar har haft. Korrelationskoefficienten för värde- och 

tillväxtstrategierna är hög och ligger mellan 0,73 och 0,82, vilket är väntat då aktier överlag 

uppvisar en hög korrelation sinsemellan.  De höga korrelationskoefficienterna kan tolkas som 

att om avkastningen för en värdeaktie ökar, så ökar även avkastningen för en tillväxtaktie, och 

att aktier överlag är starkt korrelerade.   

 

5.2 Januarieffekten 

 

Hypotes 6: Värdepremien minskar eller försvinner när avkastningarna under januari utesluts från 

undersökningen. 

 

I syfte att svara på hypotes 6 utförs t-test på värdepremierna när avkastningarna från januari 

månad utesluts. Genom att utesluta avkastningarna som värde- och tillväxtstrategierna 

genererar under januari månad kan vi med säkerhet uttala oss om det funnits en januarieffekt 
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på den svenska aktiemarknaden och på vilket sätt janurieffekten påverkar värdepremierna. 

Tabell 3 nedan beskriver värdepremierna när avkastningarna från januari exkluderats. 

 

Värdepremien exklusive Januarieffekten 
  Avk. (mån) Std. Av. Värdepremie t-värde Pearson's r 

Låg P/E 1,43% 0,07 0,60% 1,97** 0,79 

Hög P/E 0,83% 0,07 - - - 

Låg P/BV 1,91% 0,06 1,25% 3,27* 0,80 

Hög P/BV 0,66% 0,09 - - - 

Låg EV/EBITDA 1,70% 0,06 0,83% 2,72* 0,81 

Hög EV/EBITDA 0,87% 0,08 - - - 

Hög DY 1,79% 0,08 0,58% 1,52 0,73 

Låg DY 1,21% 0,07 - - - 

Tabell 3. Värdepremien exklusive januarieffekten mellan 1992-2012 

 

I jämförelse med värdepremien i tabell 2 som inkluderar samtliga månader minskar, som 

väntat, de genomsnittliga avkastningarna när januariavkastningarna exkluderas. Det indikerar 

att avkastningarna i januari överlag är högre än den genomsnittliga avkastningen för årets 

resterande månader, både för värde- och tillväxtstrategierna. Märkvärt är att värdepremierna 

för P/E-, P/BV- och EV/EBITDA-portföljerna ökar och att värdepremien för P/E blir 

statistiskt signifikant på 5-procent nivån, till skillnad från när januariavkastningarna 

inkluderades. Det verkar således som att värdestrategierna i jämförelse med 

tillväxtstrategierna överlag straffas under januari månad, och att en eventuell januaripremie 

har varit negativt korrelerad med värdepremierna. Detta samband är dock inte lika tydligt för 

DY-multipeln där värdepremien minskar något, från 0,59 % till 0,58 % per månad, och förblir 

statistiskt icke-signifikant. En eventuell januarieffekt ser således ut att påverka 

värdepremierna negativt, vilket står i kontrast till Das och Rao (2011) som finner att 

värdepremien är som högst under januari på den brittiska, franska och japanska 

aktiemarknaden. 

 

Ovanstående fynd indikerar att värdestrategierna för P/E, P/BV och EV/EBITDA överlag 

presterar bättre än motsvarande tillväxtstrategier när avkastningarna från januari exkluderas. 

Resultaten pekar även på att de genomsnittliga månatliga avkastningarna i januari överlag är 

positiva för samtliga strategier, vilket skildras genom att de månatliga avkastningarna minskar 

efter exkluderingen av avkastningarna i januari. I linje med Badrinath och Kini (1994) finner 

vi dock inte att värdepremien skulle orsakas av en januarieffekt, utan snarare att det finns en 
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omvänd januarieffekt, eftersom värdepremien ökar för tre av fyra multiplar genom att 

exkludera avkastningarna i januari. Sammantaget kan hypotes 6, om att värdepremien minskar 

eller försvinner när avkastningarna under januari utesluts från undersökningen, inte 

accepteras. 

 

5.3 Finanskrisen 

 

Hypotes 3: Värdepremien är negativ eller försvinner när aktiemarknaden överlag har en negativ avkastning. 

 

Tabell 4 presenterar månatliga avkastningar med tillhörande standardavvikelser och 

värdepremier med tillhörande t-test och korrelationskoefficienter innan, under och efter 

finanskrisen. Tidsperioderna har formats utifrån när effekterna av finanskrisen blev påtagliga 

på den svenska aktiemarknaden. Således omfattar perioden innan finanskrisen 2005-06-01 till 

2007-05-01. Perioden under finanskrisen omfattar 2007-06-01 till 2009-01-01. Perioden efter 

finanskrisen omfattar 2009-02-01 till 2011-01-01. Det som karaktäriserar perioderna innan, 

under och efter finanskrisen är att den svenska aktiemarknaden upplevde breda nedgångar 

både innan och efter, medan den genomsnittliga avkastningen under finanskrisen var negativ 

på Stockholmsbörsen.  
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Innan Finanskrisen 

  Avk. (mån) Std. Av. Värdepremie t-värde Pearson's r 

Låg P/E 2,75% 0,04 0,05% 0,10 0,84 

Hög P/E 2,70% 0,04 - - - 

Låg P/BV 3,44% 0,04 1,19% 2,51** 0,88 

Hög P/BV 2,25% 0,05 - - - 

Låg EV/EBITDA 3,31% 0,05 1,01% 2,15** 0,87 

Hög EV/EBITDA 2,31% 0,04 - - - 

Hög DY 2,36% 0,04 -0,22% -0,48 0,85 

Låg DY 2,58% 0,04 - - - 

Under Finanskrisen 

  Avk. (mån) Std. Av. Värdepremie t-värde Pearson's r 

Låg P/E -3,58% 0,07 0,29% 0,27 0,73 

Hög P/E -3,87% 0,07 - - - 

Låg P/BV -3,61% 0,06 0,06% 0,06 0,81 

Hög P/BV -3,67% 0,07 - - - 

Låg EV/EBITDA -3,54% 0,07 0,39% 0,45 0,81 

Hög EV/EBITDA -3,93% 0,06 - - - 

Hög DY -3,92% 0,06 -0,16% -0,20 0,85 

Låg DY -3,76% 0,07 - - - 

Efter Finanskrisen 

  Avk. (mån) Std. Av. Värdepremie t-värde Pearson's r 

Låg P/E 3,44% 0,06 0,34% 0,58 0,88 

Hög P/E 3,10% 0,06 - - - 

Låg P/BV 3,07% 0,06 -0,14% -0,25 0,92 

Hög P/BV 3,21% 0,07 - - - 

Låg EV/EBITDA 3,58% 0,05 0,72% 1,37 0,93 

Hög EV/EBITDA 2,87% 0,07 - - - 

Hög DY 3,56% 0,06 -0,45% -0,78 0,93 

Låg DY 4,01% 0,07 - - - 

Tabell 4. Värdepremien innan, under och efter finanskrisen 2008 

 

Från tabell 4 kan vi konstatera att det funnit en statistiskt signifikant värdepremie för de 24 

månaderna som föregick finanskrisen för P/BV- och EV/EBITDA-multipeln på 1,19 % 

(t=2,51) respektive 1,01 % (t=2,15) per månad. LPBV producerade den högsta avkastningen 

på 3,44 % per månad, vilken uppgår till cirka 41 % på årlig basis. LEV producerade en 

nästintill lika hög månatlig avkastning på 3,31 %, vilket innebär en årlig avkastning på cirka 

39 %. Värdepremierna innan finanskrisen är således i linje med värdepremierna för den totala 

undersökningsperioden i tabell 2, där värdepremierna för P/BV- och EV/EBITDA-multipeln 

var statistiskt signifikanta. P/E- och DY-multipeln genererade inte en statistiskt signifikant 

värdepremie i perioden innan finanskrisen, med värdepremier på 0,05 % (t=0,10) och -0,22 % 

(t=-0,48) för respektive multipel. 
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Samtliga värde- och tillväxtstrategier genererade en negativ avkastning under finanskrisen, 

vilket är enligt förväntningarna då Stockholmsbörsen tillsammans med de flesta andra 

aktiemarknader hade en negativ avkastning under denna period. Exempelvis minskade den 

månatliga avkastningen för LPBV från 3,44 % innan finanskrisen till -3,61 % under krisen. 

Värdepremierna för P/E- (0,29 %), P/BV- (0,06 %) och EV/EBITDA-multipeln (0,39 %) är 

fortsatt positiva, men icke-signifikanta. DY-multipeln genererar en negativ värdepremie (-

0,16 %) som också den är icke-signifikant. Med anledning av att ingen av 

relativvärderingsmultiplarna producerar en statistiskt säkerställd värdepremie under 

finanskrisen kan inte nollhypotesen för hypotes 3 förkastas. Hypotes 3, om att värdepremien 

försvinner eller är negativ när aktiemarknaden överlag har en negativ avkastning, accepteras 

således. 

 

Från tabell 4 framgår det att skillnader i standardavvikelse mellan värde- och 

tillväxtstrategiernas avkastningar är obefintliga eller låga under samtliga faser (innan, under 

och efter finanskrisen). Därav är det inte möjligt att konstatera att värdestrategierna är mer 

volatila, och på det sättet mer riskfyllda än tillväxtstrategierna, vilket står i kontrast till Black 

och McMillan (2006) som finner att värdestrategier upplever hög volatilitet i månadsvisa 

avkastningar jämfört med tillväxtstrategier under oroliga börsklimat. Ett av argumenten till att 

värdestrategier har mer volatila avkastningar än tillväxtstrategier grundar sig i investerares 

beteende, då investerare enligt Shleifer och Vishny (1997) tenderar att överge osäkra 

värdeaktier till förmån för stabila tillväxtaktier när aktiemarknaden överlag genererar en 

negativ avkastning. 

 

Efter finanskrisen uppvisar samtliga strategier positiva genomsnittliga avkastningar. Ingen av 

värdepremierna är statistiskt signifikanta, men är intressanta att skildra ur ett ekonomiskt 

perspektiv. För P/E ökar värdepremien från 0,29 % (t=0,27) under krisen till 0,34 % (t=0,58) 

efter krisen. För EV/EBITDA ökar värdepremien från 0,39 % (t=0,58) under krisen till 0,72 

% (t=1,37) efter krisen. Vad avser P/E och EV/EBITDA indikerar därmed resultaten att 

värdeaktierna återhämtar sig snabbare än tillväxtaktierna. Återhämtningen skulle kunna bero 

på att värdestrategierna straffas under finanskrisen då investerare förväntar sig lägre 

tillväxttakter och således säljer av värdeaktier, varför värdepremien minskar under 

finanskrisen. När ekonomin tog fart igen ljusnade investerarnas framtidsutsikter och detta 

påverkade LPE och LEV i större utsträckning än HPE och HEV.  
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För P/BV minskar värdepremien från 0,06 % (t=0,06) under finanskrisen till -0,14 % (t=-

0,25) efter finanskrisen medan den för DY minskar ytterligare från -0,16 % (t=-0,20) till -0,45 

% (t=-0,78). Vad avser P/BV- och DY-multiplarna återhämtar sig tillväxtaktierna i högre grad 

än värdeaktierna, varför de genererar en lägre ekonomisk värdepremie i perioden efter 

finanskrisen.  

 

Korrelationerna mellan respektive värde- och tillväxtportfölj har varit högre efter finanskrisen 

än innan och under, vilket kan tyda på att en positiv trend (återhämtning) på aktiemarknaden 

speglar av sig mer än en nedgång. I linje med föregående resonemang kan investerare ha 

fokuserat mer på företagskaraktäristika under finanskrisen, där placeringar sker i högre grad i 

aktier som förväntas klara av krisen bättre. Allteftersom finanskrisens effekter avtar och en 

återhämtning nalkas kan investerare uppleva att marknaden överlag kommer att prestera 

bättre, vilket resulterar i att företagskaraktäristika blir mindre viktigt. Detta resulterar i högre 

korrelationerna efter finanskrisen där portföljernas avkastningar samvarierar i högre 

utsträckning än innan och under finanskrisen. Ovanstående resonemang, som skildras av att 

tre av fyra värdestrategier (LPE, LPBV, LEV) har en lägre negativ avkastning än sina 

respektive tillväxtstrategier under krisen, står dock i konflikt med Shleifer och Vishnys (1997) 

argument om att värdeaktier upplevs som mindre stabila än tillväxtaktier. 

 

Med anledning av att ingen av relativvärderingsmultiplarna genererade en statistiskt 

säkerställd värdepremie under finanskrisen kan vi acceptera hypotes 3. Intressant är dock att 

värdepremien för tre av fyra multiplar fortfarande var positiv under finanskrisen, vilket 

indikerar att även om värdestrategierna inte presterade lika väl som de gjorde sett över hela 

undersökningsperioden (se tabell 2) genererade de inte lägre avkastningar än 

tillväxtstrategierna när aktiemarknaden överlag upplevde breda nedgångar. Indikationen från 

våra resultat att värdestrategierna inte är mer riskfyllda under breda nedgångar på marknaden 

är i linje med Lakonishok et al. (1994) som finner att en värdestragi som baseras på P/BV-

multipeln genererar en positiv värdepremie på 0,09 % per månad när de 25 månader med lägst 

avkastning mellan 1968 - 1989 undersöks på den japanska aktiemarknaden. Det är dock 

väsentligt att tolka resultaten från tabell 4 med försiktighet på grund av en utebliven statistisk 

signifikans. En orsak som Fama och French (1998) tar upp till att ingen statistisk säkerställd 

värdepremie återfinns vid undersökningar som omfattar finansiella kriser är att tidsperioden är 

för kort för att finna signifikanta värdepremier. Vanligtvis behöver tidsperioden för att 
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undersöka värdepremien sträcka sig över minst tio år. Därtill är det svårt att kunna testa för 

skillnader i månatliga avkastningar under kortare tidsperioder med hänsyn till att 

avkastningen från värde- och tillväxtaktier ofta har en hög korrelation (Dougherty 2006). Den 

relativt korta tidsperioden innan, under och efter finanskrisen kan således vara en bidragande 

orsak till att endast två av tolv värdepremier är statistiskt signifikanta. En annan orsak till en 

utebliven statistisk signifikans kan vara att finansiella kriser får en sådan omfattande effekt på 

aktiemarknaden så att aktier överlag upplever liknande breda nedgångar, oavsett 

företagskaraktäristika och tidigare förväntningar på respektive aktie, vilket medför att det inte 

blir möjligt att urskilja en väsentlig skillnad mellan värde- och tillväxtaktier.  

 

5.4 Riskjustering 

 

5.4.1 Undersökningsperioden 1992-2012 

 

Hypotes 2: Värdestrategier har inte producerat en abnorm avkastning på den svenska aktiemarknaden 

mellan 1992-2012. 

 

Tabell 5 åskådliggör CAPM-regressionerna för samtliga värde- och tillväxtstrategier under 

hela undersökningsperioden. α är Jensen alpha och beskriver den genomsnittliga riskjusterade 

avkastningen per månad i procent medan β beskriver den totala marknadsrisken för respektive 

portfölj. Nollhypotesen utifrån CAPM-regressionen är att det inte funnits någon riskjusterad 

överavkastning (H0: α=0), vilket testas genom t-test på α skilt från 0. t(β) är t-värdet för 

marknadsrisken medan R
2
 är förklaringsgraden för CAPM-regressionen. 

Ursprungsregressionerna återfinns i bilaga 2.  
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CAPM för undersökningsperioden 1992-2012 

  a β t(a) t(β) R2 

Låg P/E 0,66% 0,81 2,23** 16,94* 0,55 

Hög P/E 0,04% 0,94 0,13 21,11* 0,65 

Låg P/BV 1,10% 0,76 4,14* 17,52* 0,56 

Hög P/BV -0,14% 1,12 -0,34 16,93* 0,54 

Låg EV/EBITDA 0,90% 0,77 3,34* 17,66* 0,57 

Hög EV/EBITDA 0,04% 0,99 0,11 19,36* 0,61 

Hög DY 0,87% 0,87 2,34** 14,48* 0,47 

Låg DY 0,27% 0,93 1,00 21,07* 0,65 

Tabell 5. CAPM-regressioner för värde- och tillväxtstrategierna (1992-2012) 

 

Från tabell 5 framgår att samtliga värde- och tillväxtstrategier, förutom HPBV, genererat en 

positiv avkastning efter att ha justerat för marknadsrisken med CAPM. Det är dock enbart de 

riskjusterade avkastningarna för värdestrategierna som är statistiskt signifikanta. I enighet 

med tidigare studier (Chan et al. 1991; Fama & French 1993; Gregory et al. 2001) har 

strategin som bygger på låga P/BV-tal genererat den högsta riskjusterade avkastningen på 

1,10 % per månad (t=4,14), vilket innebär en riskjusterad överavkastning på cirka 13 % per 

år. De högre avkastningarna för värdestrategierna kan således inte förklaras av att de är mer 

riskfyllda när CAPM används som riskjusteringsmodell. Beta-värdet för LPBV ligger på 0,76 

och är det lägsta erhållna beta-värdet av samtliga strategier, vilket indikerar att värdestrategin 

från P/BV-multipeln har en lägre systematisk risk än motsvarande tillväxtstrategi. HPBV 

producerade en negativ riskjusterad avkastning på -0,14 %, vilket kan förklaras av den höga 

marknadsrisken (β=1,12).  

 

Den näst högsta riskjusterade avkastningen producerade LEV och uppgick till 0,9 % per 

månad samt är statistiskt signifikant (t=3,34), vilket innebär en abnorm avkastning på cirka 11 

% per år. På motsvarande sätt som för P/BV-multipeln har HEV genererat en lägre 

riskjusterad avkastning (α=0,04%) till en högre risk jämfört med LEV. Marknadsrisken för 

LEV och HEV uppgick till β=0,77 respektive β=0,99. Därefter producerade HDY-portföljen 

den tredje högsta avkastningen (α=0,87%) med ett beta-värde på 0,87. Även i fallet med DY-

multipeln har tillväxtstrategin som byggde på låga DY-tal producerat en lägre riskjusterad 

avkastning (α=0,27%) till högre risk (β=0,93) jämfört med den korresponderande 

värdestrategin för DY-multipeln. Förvånande producerade värdestrategin för P/E lägst 

riskjusterad avkastning (α=0,66%) jämfört med övriga värdestrategier. En tänkbar anledning 
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till att LPE-portföljen genererat den lägsta riskjusterade avkastningen av samtliga 

värdeportföljer är att P/E-multipeln betraktas som det primära måttet för att identifiera värde- 

och tillväxtaktier (Kasilingam & Ramasundaram 2011). Om P/E-multipeln är den främst 

använda relativvärderingsmultipeln på den svenska aktiemarknaden finns risken att 

vinstsökande investerare utnyttjar P/E-talen och således korrigerar priserna på de aktier med 

lägst P/E-tal. Med anledning av att vi använde oss av en sexmånaders fördröjning vid 

portföljformationerna riskerar denna priskorrektion att påverka P/E-multipelns prediktiva 

förmåga negativt, vilket bland annat påpekas av Damodaran (2002) som understryker att en 

investeringsstrategi mister sin förmåga att generera en överavkastning om marknaden överlag 

använder strategin i stor utsträckning. På motsvarande sätt som för övriga multiplar 

producerade tillväxtstrategin för P/E-multipeln en väsentligt mindre avkastning (α=0,04%) till 

en högre risk (β=0,94) jämfört med den korresponderande värdestrategin. 

 

En väldigt intressant aspekt från tabell 5 är värde- och tillväxtstrategiernas β-värden. Redan i 

tabell 2 kunde vi konstatera att värdestrategierna genererat en genomsnittlig avkastning som 

varit högre än respektive tillväxtstrategi. Utifrån resultaten i tabell 2 borde därmed risken för 

samtliga värdestrategier vara högre, då CAPM antar att det existerar ett positivt linjärt 

samband mellan avkastningen på en portfölj och marknadsrisken för portföljen, där en högre 

avkastning endast kan uppnås genom en högre marknadsrisk (Fama & French 1996). 

Resultaten som presenteras i tabell 5 indikerar att det omvända gäller för sambandet mellan 

risk och avkastning på den svenska aktiemarknaden, där risken (β) uppvisar ett negativt 

samband med avkastningarna. Samtliga värdeportföljer har haft en lägre marknadsrisk (β-

värde) än respektive tillväxtportfölj, vilket leder till att de riskjusterade värdepremierna är 

högre än de icke-riskjusterade värdepremierna. Skillnaden mellan den riskjusterade 

avkastningen för LPBV och HPBV-portföljerna är i genomsnitt 1,24 % per månad för hela 

undersökningsperioden, vilket uppgår till 15 % på årsbasis. Detta kan jämföras med den icke-

riskjusterade värdepremien på 1,01 % per månad för P/BV-multipeln (12 % per år). För 

övriga relativvärdeingsmultiplar ökar den riskjusterade värdepremien från 0,54 % till 0,62 % 

(P/E), 0,72 % till 0,86 % (EV/EBITDA) och 0,59 % till 0,60 % (DY) per månad. Resultaten 

står således i kontrast till CAPM-teorin och ett av de ledande paradigmen inom den moderna 

finansteorin, då det skall finnas ett positivt samband mellan risk och avkastning. Resultaten 

indikerar antingen att CAPM misslyckas med att beräkna risken hos aktier på den svenska 

aktiemarknaden, alternativt att EMH och riskparadigmen inte kan förklara hur aktier prissätts. 

Således kan hypotes 2, att värdestrategier inte producerat en abnorm avkastning på den 
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svenska aktiemarknaden mellan 1992-2012, inte accepteras när CAPM används som 

riskjusteringsmodell.  

 

Förklaringsgraderna för CAPM-regressionerna för samtliga portföljer varierar från 47 % till 

65 %. Dougherty (2006) förodar en förklaringsgrad på minst 70% för CAPM-regressioner för 

att resultaten från modellen skall vara användningsbara. Ju högre förklaringsgraden är, desto 

bättre kan modellen förklara avkastningen på portföljerna. En anledning till lägre 

förklaringsgrader kan i enighet med Fama och French (1993; 1998) bero på att CAPM 

försummar underliggande riskfaktorer, varför bättre kapitalprissättningsmodeller behövs. I 

nästa avsnitt undersöks om FF trefaktormodellen varit mer framgångsrik i att förklara 

avkastningarna som värdestrategier skapat på den svenska aktiemarknaden.  

 

FF trefaktormodellen 

Tabell 6 summerar resultaten från FF trefaktormodellen för samtliga portföljer för hela 

undersökningsperioden. α är intersektet och beskriver den riskjusterade avkastningen per 

månad då marknadsrisken, storlekspremien och värdepremien används som förklarande 

variabler. β är marknadsrisken på portföljen. s (SMB) kontrollerar för storlekseffekten och h 

(HML) kontrollerar för värdeeffekten. t(α) är t-värdet för intersektet, t(β) är t-värdet för 

marknadsrisken, t(s) är t-värdet för SMB, t(h) är t-värdet för HML och R
2
 är modellens 

förklaringsgrad. Detaljerad information om regressionerna återfinns i bilaga 3. 

 

Fama-French trefaktormodellen för undersökningsperioden 1992-2012 

  a β s h t(a) t(β) t(s) t(h) R2 

Låg P/E 0,50% 0,84 0,32 0,21 1,93 19,9* 5,49* 5,5* 0,65 

Hög P/E 0,07% 0,92 0,33 -0,15 0,27 22,16* 5,84* -4,13* 0,71 

Låg P/BV 0,96% 0,79 0,35 0,19 4,22* 21,39* 6,97* 5,75* 0,69 

Hög P/BV -0,10% 1,09 0,56 -0,22 -0,28 17,98* 6,69* -4,11* 0,63 

Låg EV/EBITDA 0,78% 0,79 0,25 0,15 3,16* 19,59* 4,48* 4,13* 0,64 

Hög EV/EBITDA 0,01% 0,98 0,41 -0,07 0,04 20,45* 6,27* -1,64 0,67 

Hög DY 0,70% 0,92 0,29 0,26 2,04** 16,45* 3,81* 5,19* 0,56 

Låg DY 0,31% 0,90 0,31 -0,17 1,24 22,05* 5,57* -4,48* 0,71 

Tabell 6. FF trefaktorregressioner för värde- och tillväxtstrategierna (1992-2012) 

 

Från tabell 6 kan vi konstatera att samtliga portföljer, förutom HPBV, har genererat en positiv 

riskjusterad avkastning när FF trefaktormodellen används som kapitalprissättningsmodell. 
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Trots att sju av åtta portföljer har en positiv riskjusterad avkastning är det endast de 

riskjusterade avkastningarna för LPBV (t=4,22), LEV (t=3,16) och  

 (t=2,04) som är statistiskt signifikanta. LPBV-portföljen har genererat den högsta abnorma 

avkastningen på 0,96 % per månad, vilket motsvarar cirka 11,5 % per år. I jämförelse med 

CAPM-regressionerna i tabell 5 minskar därmed avkastningen för LPBV medan dess t-värde 

ökar. Enligt förväntningarna skulle även LPBV-portföljen vara mer utsatt för en värdeeffekt 

(HML) än HPBV-portföljen vilket tar sig uttryck i att h minskar från 0,19 till -0,22. Detta 

gäller även för övriga värdestrategier och överensstämmer med Fama och French (1996) och 

Gregory et al. (2001). Resultaten pekar också på att LPBV är mindre utsatt för en 

storlekseffekt än HPBV, då s-koefficienten är 0,35 för LPBV och 0,56 för HPBV. I kontrast 

till Banz (1981) och Cook och Rozeff (1984) finner vi därmed att det inte är värdeaktiernas 

storlek som framkallar en abnorm avkastning. Det som kan fastslås är att LPBV producerar en 

statistiskt säkerställd abnorm avkastning även efter att ha kontrollerat för storlekseffekten och 

värdeffekten. 

 

Värdestrategin som baserades på EV/EBITDA skapade den näst högsta abnorma 

avkastningen på 0,78 % per månad (t=3,16) och över 9 % per år. På motsvarande sätt som för 

LPBV är marknadsrisken för LEV fortfarande lägre än marknadsrisken för HPBV (β=0,79 

respektive 0,98). Värdestrategin är också mer utsatt för en värdeeffekt som visas av det högre 

h-värdet på 0,15 mot tillväxtstrategins h-värde på -0,07. Därutöver är värdestrategin mindre 

utsatt för en storlekseffekt jämfört med tillväxtstrategin (s=0,25 respektive 0,41), som innebär 

att storlek inte kan förklara den högre avkastningen för värdestrategin. 

 

Värdestrategin som baserades på direktavkastning (HDY) hade den tredje högsta abnorma 

avkastningen på 0,70 % per månad, till snarlik risk som LDY, men ligger på gränsen för 

statistisk signifikans (t-värde=2,04). På motsvarande sätt som för övriga multiplar är 

värdestrategin för DY mer exponerad för en värdeeffekt jämfört med tillväxtstrategin (h=0,26 

respektive -0,17). Både värde- och tillväxtstrategin uppvisar en närmast identisk exponering 

mot storlekseffekten (s=0,29 respektive s=0,31), vilket innebär att storlekseffekten inte kan 

anses vara orsaken till att HDY överpresterar LDY.  

 

Resterande portföljer har icke-signifikanta α-värden, varför det inte går att säkerställa att 

dessa portföljer genererade en abnorm avkastning. I enighet med Gregory et al. (2001) finner 

vi att FF trefaktormodellen har en högre genomsnittlig förklaringsgrad (R
2
=66%) för de olika 
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portföljerna jämfört med CAPM (R
2
=58%). FF trefaktormodellen är framgångsrik i att 

förklara avkastningen för LPE och samtliga tillväxtportföljer eftersom nollhypotesen, det vill 

säga att den riskjusterade avkastningen inte är skild från noll, inte kan förkastas. FF trefaktor 

lyckas dock inte förklara de avkastningarna för värdestrategierna baserade på P/BV, 

EV/EBITDA och DY. Detta innebär i sin tur att varken marknadsrisk, storlek eller värde kan 

förklara avkastningarna för dessa portföljer. Därtill är korrelationen mellan SMB och HML 

låg för hela urvalet och ligger på 0,17 (se bilaga 14) för perioden 1992-2012. Detta indikerar 

att SMB ger ett mått på storlekseffekten som är relativt fritt från värdeeffekter och HML ger 

ett mått på värdeeffekten som är relativt fritt från storlekseffekter (Davis et al. 2000). 

Möjligtvis beror avkastningarna på andra företagskaraktäristiska faktorer, såsom finansiell 

hävstång. Vidare tyder resultaten på att det finns en negativ relation mellan marknadsrisk och 

avkastning, där portföljer med låg risk upplevt högre avkastningar än motsvarande portföljer 

med högre risk, vilket ytterligare undersöks i avsnitt 5.5. En annan potentiell orsak till att FF 

trefaktormodellen inte lyckas förklara de abnorma avkastningarna är att det använda 

jämförelseindexet brister, vilket skulle resultera i en lägre förklaringsgrad. Bortsett från det 

dubbla hypotesproblemet, tyder resultaten i tabell 6 på att den svenska aktiemarknaden inte 

ens varit informationseffektiv på svag nivå mellan 1992-2012 utifrån den riskjusterade 

överavkastningen för LPBV, LEV och HDY. Således kan hypotes 2, att värdestrategier inte 

producerat en abnorm avkastning på den svenska aktiemarknaden mellan 1992-2012, inte 

accepteras när FF trefaktormodellen används som riskjusteringsmodell. 

 

5.4.2 Januarieffekten 

 

Hypotes 7: Den abnorma avkastningen minskar eller försvinner för värdestrategierna när avkastningarna 

under januari utesluts från undersökningen. 

 

CAPM 

Tabell 7 beskriver CAPM-regressionerna för samtliga portföljer utan avkastningarna i januari. 

På motsvarande sätt som för tabell 5 beskriver α den månadsvisa riskjusterade avkastningen 

och β marknadsrisken medan medan t(α) respektive t(β) är t-värden för den månadsvisa 

riskjusterade avkastningen respektive marknadsrisken. Detaljerad information om samtliga 

CAPM-regressioner finns att tillgå i bilaga 11.  
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CAPM för januarieffekten 

  a β t(a) t(β) R2 

Låg P/E 0,39% 0,80 1,28 16,24* 0,55 

Hög P/E -0,30% 0,96 -1,11 21,88* 0,69 

Låg P/BV 0,88% 0,76 3,14* 16,91* 0,57 

Hög P/BV -0,63% 1,15 -1,54 17,62* 0,59 

Låg EV/EBITDA 0,67% 0,76 2,40** 16,91* 0,57 

Hög EV/EBITDA -0,30% 1,00 -0,94 19,31* 0,63 

Hög DY 0,67% 0,87 1,70 13,72* 0,46 

Låg DY 0,08% 0,94 0,27 20,88* 0,67 

Tabell 7. Värde- och tillväxtstrategier exklusive januariavkastningarna mellan 1992-2012 

 

När CAPM används för att mäta portföljernas riskjusterade avkastning skapar LPBV den 

högsta säkerställda riskjusterade avkastningen (α=0,88%) följt av LEV (α=0,67%), där båda 

uppvisar en lika stor marknadsrisk (β=0,76). Efter att ha kontrollerat för marknadsrisken blir 

den riskjusterade avkastningen för LPE icke-signifikant. Tämligen intressant är att 

avkastningarna för samtliga värde- och tillväxtstrategier minskar markant från resultaten i 

tabell 5. HPE, HPBV och HEV uppvisar dessutom negativa månatliga avkastningar medan 

LPE, LPBV, LEV och HDY uppvisar högre månatliga avkastningarna än motsatta strategier. 

Till skillnad från tabell 3 som enbart tog hänsyn till de absoluta avkastningarna med 

hänförliga standardavvikelser, blir avkastningarna för P/E icke-signifikanta genom att 

korrigera för marknadsrisken. Ur tabell 5 om värdepremien mellan 1992-2012 som inkluderar 

januariavkastningarna är det även möjligt att utläsa att den riskjusterade avkastningen för LPE 

är signifikant efter att ha justerat för marknadsrisken. Genom att exkludera avkastningarna i 

januari blir dock den riskjusterade avkastningen för LPE icke-signikant, vilket tyder på att den 

abnorma avkastningen LPE påtalats skapa (se Basu 1977; Badrinath & Kini 1994) orsakas av 

avkastningarna i januari. Våra resultat stöder därmed Cook och Rozeff (1984) som finner att 

den abnorma avkastningen LPE producerar främst uppkommer av höga avkastningar i januari. 

Ur tabell 5 framgick det att den abnorma avkastningen för HDY var statistisk säkerställd. 

Genom att exkludera avkastningarna i januari och samtidigt justera för marknadsrisken blir 

dock värdestrategin för DY icke-signifikant, vilket tyder på att även HDYs abnorma 

avkastning orsakas av en januarieffekt. De abnorma avkastningar LPBV och LEV producerar 

är fortfarande signifikanta efter att ha exkluderat avkastningarna i januari, men minskar 

jämfört med tabell 5. Januarieffekten framkallar inte den abnorma avkastningen för LPBV 
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och LEV, men en påtagbar januarieffekt kan påstås existera både för LPBV och LEV med 

anledning av att den abnorma avkastningen i tabell 7 minskar och blir mindre signifikant 

jämfört med tabell 5. 

 

FF trefaktormodellen 

Tabell 8 summerar FF trefaktormodellen för värde- och tillväxtstrategierna exklusive 

januariavkastningarna. α är intersektet och beskriver den månatliga riskjusterade 

avkastningen. β (beta-värdet) är marknadsrisken på portföljen. s (SMB) kontrollerar för 

storlekseffekten och h (HML) kontrollerar för värdeeffekten. t(α) är t-värdet för intersektet, 

t(β) är t-värdet för marknadsrisken, t(s) är t-värdet för SMB, t(h) är t-värdet för HML och R
2
 

är modellens förklaringsgrad. Detaljerad information om nedanstående FF 

trefaktorregressioner finns att tillgå i bilaga 12. 

 

Fama-French trefaktormodellen för januarieffekten 

  a β s h t(a) t(β) t(s) t(h) R2 

Låg P/E 0,32% 0,84 0,27 0,21 1,16 18,77* 4,14* 5,17* 0,64 

Hög P/E -0,19% 0,93 0,25 -0,12 -0,72 21,90* 4,00* -3,21* 0,72 

Låg P/BV 0,82% 0,80 0,32 0,20 3,39* 20,38* 5,56* 5,60* 0,68 

Hög P/BV -0,45% 1,11 0,45 -0,17 -1,18 17,79* 4,90* -3,01* 0,64 

Låg EV/EBITDA 0,61% 0,80 0,19 0,16 2,33** 18,53* 3,01* 4,15* 0,63 

Hög EV/EBITDA -0,21% 0,99 0,38 -0,05 -0,68 19,81* 5,11* -1,20 0,67 

Hög DY 0,56% 0,93 0,26 0,27 1,53 15,60* 2,91* 5,03* 0,55 

Låg DY 0,21% 0,91 0,27 -0,15 0,77 20,96* 4,17* -3,78* 0,70 

Tabell 8. Värde- och tillväxtstrategier exklusive januariavkastningarna utifrån FF trefaktor mellan 

1992-2012 

 

Ur tabell 8 framgår det att LPBV och LEV fortfarande uppvisar en abnorm avkastning efter 

att ha exkluderat januariavkastningarna och justerat för marknadsrisken, storlekseffekten och 

värdeeffekten. LPBV producerar en månatlig riskjusterad avkastning på 0,82 % per månad 

(t=3,39) medan LEV producerar en månatlig riskjusterad avkastning på 0,61 % per månad 

(t=2,33). Trots att LPBV genererar en högre avkastning än LEV har fortfarande båda en lika 

hög marknadsrisk (β=0,80). 

 

LEV är utsatt för en högre värdeeffekt än HEV (h=0,16 respektive -0,05), vilket indikerar att 

värdeaktier baserade på låga EV/EBITDA-tal även karaktäriseras av lägre P/BV-tal jämfört 

med tillväxtaktier baserade på höga EV/EBITDA-tal. Därutöver är det inte en storlekseffekt 
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som medför att LEV skapar en högre riskjusterad avkastning än LEV (s=0,19 respektive 

0,38).  

 

LPBV är mindre utsatt för en storlekseffekt jämfört med motsatta HPBV (s=0,32 respektive 

0,45). HPBV uppvisar dock en klart högre storlekseffekt (s=0,32) än LEV (s=0,19), vilket 

innebär att LPBV utgörs av en högre andel små företag i jämförelse med LEV. Värdeeffekten 

för LPBV och LEV är dock snarlik (h=0,20 respektive 0,16).  

 

Det som kan konstateras är att efter att ha exkluderat januariavkastningarna för samtliga 

strategier, minskar eller försvinner den abnorma avkastningen för samtliga värdestrategier. 

Januarieffekten kan uttryckas orsaka värdeeffekten för både P/E och DY, medan den inte 

orsakar men har en påtaglig effekt på LPBV och LEV. Således kan hypotes 7 om att den 

abnorma avkastningen minskar eller försvinner för värdestrategierna när avkastningarna under 

januari utesluts accepteras.  

 

5.4.3 Finanskrisen 

 

Hypotes 4: Värdestrategier producerar inte en abnorm avkastning när aktiemarknaden överlag har en 

negativ avkastning. 

 

I diskussionen kring värdepremien under finanskrisen framfördes möjligheten att värdeaktier 

presterar bättre än tillväxtaktier under finansiella nedgångar. Med anledning av att 

värdepremien inte kunde säkerställas statistiskt undersöks värde- och tillväxtstrategiernas 

prestation var för sig. I tabell 9 nedan presenteras resultaten för den riskjusterade 

avkastningen och marknadsrisken samt hänförliga t-värden och förklaringsgraden utifrån 

CAPM. Detaljerad information om CAPM-regressionerna innan, under och efter finanskrisen 

finns att tillgå i bilaga 7, 8 och 9.  
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Innan Finanskrisen 

  a β t(a) t(β) R2 

Låg P/E 0,27% 1,00 0,61 9,74* 0,81 

Hög P/E 0,34% 0,95 0,67 8,39* 0,76 

Låg P/BV 1,01% 0,98 2,17** 9,34* 0,80 

Hög P/BV -0,20% 0,99 -0,25 5,55* 0,58 

Låg EV/EBITDA 0,61% 1,09 1,23 9,73* 0,81 

Hög EV/EBITDA -0,19% 1,01 -0,34 7,74* 0,73 

Hög DY 0,04% 0,94 0,07 8,12* 0,75 

Låg DY 0,18% 0,97 0,35 8,22* 0,75 

Under Finanskrisen 

  a β t(a) t(β) R2 

Låg P/E -0,56% 0,81 -0,51 5,34* 0,61 

Hög P/E -1,66% 0,59 -1,11 2,85** 0,31 

Låg P/BV -0,83% 0,75 -0,93 6,05* 0,67 

Hög P/BV -1,46% 0,60 -0,90 2,64** 0,28 

Låg EV/EBITDA -0,67% 0,77 -0,58 4,78* 0,56 

Hög EV/EBITDA -1,82% 0,57 -1,47 3,32* 0,38 

Hög DY -1,45% 0,66 -1,14 3,73* 0,44 

Låg DY -1,03% 0,74 -0,84 4,29* 0,51 

Efter Finanskrisen 

  a β t(a) t(β) R2 

Låg P/E 1,03% 0,77 1,19 5,58* 0,59 

Hög P/E 0,38% 0,87 0,45 6,49* 0,66 

Låg P/BV 0,50% 0,82 0,57 5,83* 0,61 

Hög P/BV 0,07% 1,01 0,07 6,44* 0,65 

Låg EV/EBITDA 1,26% 0,74 1,48 5,43* 0,57 

Hög EV/EBITDA -0,20% 0,98 -0,22 6,82* 0,68 

Låg DY 0,72% 0,91 0,94 7,36* 0,71 

Hög DY 0,58% 1,10 0,64 7,55* 0,72 

Tabell 9. Värde- och tillväxtstrategier utifrån CAPM innan, under och efter finanskrisen 2008 

 

I avsnitt 5.3 om värdepremien för finanskrisen fastslogs att värdestrategierna för P/E, P/BV 

och EV/EBITDA upplevt mindre nedgångar i avkastningen jämfört med korresponderande 

tillväxtstrategier under finanskrisen. Ovanstående tabell bekräftar att LPE, LPBV och LEV 

upplevt mindre nedgångar efter att ha justerat för marknadsrisken. Marknadsrisken, som är 

statistiskt säkerställd, för LPE, LPBV och LEV är dock högre än den för tillväxtstrategierna, 

vilket står i kontrast till Lakonishok et al. (1994) som finner att värdeaktier presterar bättre än 

tillväxtaktier under finansiella nedgångar utan att vara fundamentalt mer riskfyllda. Ingen av 

de riskjusterade avkastningarna är dock statistiskt säkerställda, varför det inte med säkerhet 

går att uttala sig om värdestrategierna faktiskt producerat en lägre negativ riskjusterad 

avkastning under finanskrisen. Det som går att fastslå är att värdestrategierna för P/E, P/BV 
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och EV/EBITDA varit utsatta för en högre marknadsrisk under finanskrisen. Efter 

finanskrisen upplever dock tidigare nämnda värdestrategier en högre månatlig avkastning 

(icke-signifikant) till lägre risk. Med anledning av att ingen av avkastningarna är statistiskt 

säkerställda kan inte CAPM uttryckas vara felaktig i att beskriva sambandet mellan risk och 

förväntad avkastning under och efter finanskrisen. Orsaken till att CAPM lyckas förklara 

avkastningarna under och efter finanskrisen kan bero på de svårigheter som tidigare 

uppmärksammats i att upptäcka skillnader i månadsvisa avkastningar under kortare 

undersökningsperioder (se Dougherty 2006; Fama & French 1998). 

 

5.5 Multipel linjär regression 

 

Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan storlek och avkastning. 

 

I tabell 10 återfinns deskriptiv statistik för relativvärderingsmultiplarna (P/E, P/BV, 

EV/EBITDA, DY), marknadsrisken (BETA) och storleken i logaritmerat värde (MVLN). I 

tabell 11 undersöks om en multipel linjär regression kan förklara sambandet mellan 

avkastningen och relativvärderingsmultiplarna, marknadsrisken samt storleken för 

undersökningsperioden 1992-2012. I det första skedet regresseras den totala årliga 

avkastningen (ARj,T) på de enskilda variablerna. Därefter inkluderas ytterligare en variabel åt 

gången i regressionen. Slutligen uppskattas den multipla linjära regressionen i sin helhet, där 

den totala årliga avkastningen regresseras på samtliga oberoende variabler i ekvation (11). 

Nedan presenteras medelvärden och t-värden för interceptet och samtliga variabler. Detaljerad 

information om regressionen finns att tillgå i bilaga 13. 

 

  P/E P/BV EV/EBITDA DY BETA MVLN 

Medelvärde 25,30 2,29 11,42 2,89 0,83 7,58 

Std.avk. 35,86 2,63 16,31 3,18 0,57 1,98 

Min 0,10 0,00 0,00 0,00 -1,20 -1,61 

Max 481,30 60,17 295,46 49,69 4,19 13,81 

Observationer 2544 2544 2544 2544 2544 2544 
Tabell 10. Deskriptiv statistik för urvalet mellan 1992-2012 
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  Intercept P/E P/BV EV/EBITDA DY BETA MVLN 

Medelvärde 0,170 -0,001           

t-värde 15,320 -3,450           

                

Medelvärde 0,174   -0,012         

t-värde 16,800   -5,200         

                

Medelvärde 0,182     -0,003       

t-värde 16,540     -5,450       

                

Medelvärde 0,118       0,010     

t-värde 9,660       3,560     

                

Medelvärde 0,197         -0,060   

t-värde 12,350         -3,760   

                

Medelvärde 0,314           -0,022 

t-värde 8,780           -4,800 

                

Medelvärde 0,190 -0,001 -0,011         

t-värde 16,080 -2,800 -4,790         

                

Medelvärde 0,211 -0,001 -0,010 -0,002       

t-värde 16,620 -1,970 -4,310 -4,410       

                

Medelvärde 0,186 0,000 -0,010 -0,002 0,007     

t-värde 11,400 -1,440 -4,080 -4,400 2,440     

                

Medelvärde 0,219 0,000 -0,009 -0,002 0,007 -0,045   

t-värde 10,960 -1,190 -3,830 -4,240 2,520 -2,860   

                

Medelvärde 0,338   -0,008 -0,002 0,008 -0,042 -0,017 

t-värde 8,880   -3,530 -4,390 2,790 -2,650 -3,810 

                

Medelvärde 0,348 0,000 -0,008 -0,002 0,007 -0,040 -0,018 

t-värde 8,980 -1,370 -3,400 -4,090 2,440 -2,520 -3,870 
Tabell 11. Multipel linjär regression för urvalet mellan 1992-2012 

 

När avkastningen regresseras på respektive variabel enskilt är samtliga statistiskt säkerställda 

i att kunna förklara avkastningen. EV/EBITDA är den mest signifikanta variabeln (t=5,45) i 

att kunna förutspå avkastningar följt av P/BV (t=5,20). Chan et al. (1991), Fama och French 

(1992) och Lakonishok et al. (1994) finner däremot att P/BV har högst signifikans i deras 

respektive regressionsmodeller. Ingendera av studierna inkluderar dock EV/EBITDA, vilket 

medfört att de missat att P/BV inte nödvändigtvis är den mest stabila multipeln i att förutspå 
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framtida avkastningar. Samtidigt är medelvärdet för P/BV (-0,012) högre än den för 

EV/EBITDA (-0,003) vilket innebär, allt annat lika, att aktier med låga P/BV-tal förutspås 

producera en högre avkastning än aktier med låga EV/EBITDA-tal. Detta styrks också av 

tidigare resultat i avsnitt 5.1 och 5.4.1, där LPBV producerar både en högre absolut och 

riskjusterad avkastning än LEV. I enighet med Banz (1981), Fama och French (1992) och 

Lakonishok et al. (1994) finner vi även en storlekseffekt (t=-4,80), där aktier med lägre 

marknadsvärden producerat högre avkastningar även på den svenska aktiemarknaden. I linje 

med Kyriazis och Diacogiannis (2007) återfinns även ett negativt samband mellan 

avkastningen och BETA som är statistiskt säkerställd (t=-3,76), vilket kontrasterar den 

underliggande teorin bakom CAPM och kan hänföras till en möjlig ineffektivitet på den 

svenska aktiemarknaden. BETA beräknades dock utifrån två års prishistorik från respektive 

enskild aktie och SIXRX, varför betavärdet kan ha kommit att förändras under 

hållningsperioden där avkastningen beräknades ett år framåt. Vi kan således konstatera att 

historiska betavärden inte nödvändigtvis representerar bra uppskattningar om framtida 

betavärden, vilka kan komma att förändras över tid.  

 

När regressionen inkluderar både P/E och P/BV är båda variabler signifikanta När 

regressionen utökas till att inkludera P/E, P/BV och EV/EBITDA står dock P/E på gränsen för 

signifikans (t=1,97) med ett nästintill obefintligt medelvärde på -0,001. Genom att inkludera 

EV/EBITDA i regressionen förlorar därmed P/E sin förklarande förmåga att förutspå 

avkastningen på individuella aktier, vilket kan betyda att EV/EBITDA fångar upp vinsterna 

på ett bättre sätt än P/E. Tidigare resonemang är även i linje med Damodaran (2002) som 

argumenterar för att EBITDA är överlägsen P/E eftersom den till skillnad från vinster inte 

påverkas av olika avskrivningsregler. Övriga variabler är konstant signifikanta vid 

inkluderandet av fler variabler, men intressant är att EV/EBITDA kontinuerligt har högst 

signifikans, oberoende av vilken variabel som inkluderas i regressionen.  

 

När avkastningen regresseras på samtliga oberoende variabler minskar samtliga variabler i 

signifikans men är fortfarande statiskt säkerställda (förutom P/E). Högst förklaringsgrad har 

fortfarande EV/EBITDA (t=-4,09) men följs nu av storlek (t=-3,87) respektive P/BV (t=-

3,40). I enighet med Chan et al. (1991) och Fama och French (1998) finner vi att P/BV-

multipeln konsistent uppvisar högre intercept än övriga använda variabler. I Chan et al. (1991) 

uppvisar även P/BV-multipeln högst t-värden, vilket hänförs till att P/BV-multipeln på ett mer 

enkelt och korrekt sätt mäter det bokförda värdet för företag jämfört med hur till exempel P/E 
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lyckas fånga upp vinsterna. Våra resultat visar däremot att EV/EBITDA oavbrutet har högst t-

värden, vilket kan innebära att EV/EBITDA på ett mer korrekt sätt lyckas mäta fundamentala 

variabler och därigenom har en högre förklaringsgrad. EV/EBITDAs högre möjlighet att 

förutspå avkastningen kan även grunda sig i den tidigare argumentationen om att EBITDA är 

överlägsen att använda jämfört med till exempel vinster då den inte behöver ta hänsyn till 

företags olika avskrivningsregler och enkelt kan användas för att jämföra företag med olika 

hävstång. Medelvärdet för BETA är fortfarande negativt och signifikant (t=-2,52) efter att ha 

regresserat avkastningen på samtliga oberoende variabler, vilket i kontrast till modern 

finansekonomisk teori innebär att lågrisk aktier förutspås producera en högre avkastning än 

högriskaktier. Även medelvärdet för MVLN (storlek) är fortfarande negativt och signifikant 

(t=-3,87), vilket innebär att hypotes 4 om att det finns ett negativt samband mellan storlek och 

avkastning accepteras. Om storleken ökar med 1 % så förväntas avkastningen minska med 

0,018 %. För att få en ytterligare inblick i sambanden mellan variablerna i regressionen 

genomförs korrelationstester som presenteras i nedanstående korrelationsmatris: 

 

  AR P/E P/BV EV/EBITDA DY BETA MVLN 

AR 1,0000             

P/E -0,0682 1,0000           

P/BV -0,1025 0,1328 1,0000         

EV/EBITDA -0,1073 0,1931 0,1288 1,0000       

DY 0,0703 -0,2200 -0,1180 -0,0572 1,0000     

BETA -0,0742 0,1064 0,0998 0,0852 -0,0042 1,0000   

MVLN -0,0623 0,0205 0,0968 0,0762 -0,0291 0,0799 1,0000 
Tabell 12. Korrelationsmatris för urvalet av aktier 

 

Ur korrelationsmatrisen står det klart att korrelationerna mellan variablerna inte är särskilt 

höga. Den högsta positiva korrelationen råder mellan P/E och EV/EBITDA på 0,19 och 

högsta negativa korrelation råder mellan P/E och DY på -0,22. Överlag kan dock inga starka 

samband urskiljas. Med anledning av de låga korrelationer behöver regressionsmodellen i 

tabell 10 inte justeras (Brouwer et al. 1997). Ifall höga korrelationer hade uppdagats mellan 

vissa variabler skulle regressionsmodellen behöva uppskattas utifrån de variabler med låga 

korrelationer. Den negativa korrelationen mellan storlek och avkastning bekräftar 

regressionsmodellens fynd om en storlekseffekt på den svenska marknaden. Den svagt 

positiva korrelationen mellan storlek och P/E, P/BV samt EV/EBITDA och negativa 

korrelationen mellan storlek och DY indikerar att större företag tenderar att ha högre 

relativvärderingsmultipel (låga för DY). Detta innebär i sin tur att företag som har låga 
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relativvärderingsmultiplar (höga för DY) karaktäriseras av lägre marknadsvärden som kan 

ligga till grund för högre avkastningar. Tillväxtaktier skulle därmed karaktäriseras av högre 

marknadsvärden jämfört med värdestrategier.  
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Kapitel 6: Slutsatser 

etta avslutande kapitel ger en resumé av studiens studiens syfte och den praktiska 

metodiken som använts. Därefter presenteras de viktigaste resultaten och sätts i 

relation till tidigare studiers reslutat. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

studiens bidrag och förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden 

utifrån värdepremien samt hur värdepremien påverkades av finanskrisen 2008. I den 

teoretiska referensramen presenterades teorier som beskriver prissättningen på 

aktiemarknaden och hur investerare antas agera, samt resultaten från tidigare studier på 

värdepremien. För att svara på studiens problemformulering och syfte beräknades den 

månadsvisa avkastningen på fyra värdeportföljer och fyra tillväxtportföljer för samtliga 

månader mellan juni 1992 till juni 2012. Därefter utfördes statistiska tester och regressioner 

med syfte att undersöka värdepremien för hela undersökningsperioden, men också för 

isolerade perioder som innan, under och efter den globala finanskrisen.  

 

Genom att utföra t-tester på avkastningarna från samtliga värde- och tillväxtstrategier finner 

vi i linje med tidigare studier (Chan et al. 1991; Davis et al. 2000; Fama och French 1998; 

Gregory et al. 2001) att P/BV-multipeln genererar den högsta värdepremien (1,01 % per 

månad). Värdepremierna för P/BV- och EV/EBITDA-multipeln är statistiskt säkerställda 

medan de är positiva men icke-signifikanta för P/E- och DY-multipeln. Våra resultat pekar 

således på att en värdepremie existerat på den svenska aktiemarknaden när P/BV- och 

EV/EBITDA-multipeln använts för att identifiera värde- och tillväxtaktier, men inte då P/E- 

och DY-multiplarna använts. En anledning till att P/E- och DY-multipeln inte genererar en 

värdepremie kan vara att investerare använder sig av dessa två multiplar i hög utsträckning för 

att identifiera värdeaktier, varför den information som dessa multiplar förmedlar snabbt 

inkorporeras i marknadspriserna. 

  

I syftet att undersöka om prissättningen på den svenska aktiemarknaden varit effektiv i 

enighet med EMH användes två kapitalprissättningsmodeller för att utvärdera portföljernas 

avkastningar. Capital Asset Pricing Model (CAPM) kunde inte förklara någon av de fyra 

värdeportföljernas höga avkastning, då samtliga värdeportföljer hade en riskjusterad 

D 
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avkastning som var positiv och statistiskt signifikant mellan åren 1992-2012. Att 

värdestrategierna genererade en riskjusterad överavkastning när CAPM användes som 

kapitalprissättningsmodell kan förklaras av att CAPM inte är en lämplig modell för att 

beskriva avkastningen från värdestrategier (Fama & French 1992), alternativt överreagerar 

investerare på den svenska aktiemarknaden på information som ligger nära i tiden, varför 

värdeaktier faktiskt är felaktigt prissatta och kan utnyttjas genom de fyra 

relativvärderingsmultiplar som använts i studien (Lakonishok et al. 1994; De Bondt & Thaler 

1985).  

 

Ett intressant resultat från studien men som ligger utanför studiens syfte, var att sambandet 

mellan marknadsrisk (betavärdet i en CAPM-regresssion) och avkastningen på både 

portföljerna och individuella aktier var negativt, vilket står i kontrast till CAPM-teorin. På den 

svenska aktiemarknaden har således aktier med en högre marknadsrisk genererat lägre 

avkastning. Det finns dock tidigare studier som funnit liknande resultat. Kyriazis & 

Diacogiannis (2007) finner att marknadsrisken mätt med CAPM-beta och avkastningen på 

individuella aktier uppvisar ett negativt samband på den grekiska aktiemarknaden mellan 

1995-2002. Förvånande är även att värdestrategierna uppvisar lägre betavärden än sina 

korresponderande tillväxtstrategier, vilket går emot den traditionella riskbaserade förklaringen 

till varför värdestrategier genererar högre avkastningar än tillväxtstrategier.  

 

När strategierna justeras för marknadsrisken, storlekseffekten och värdeeffekten med Fama-

French trefaktormodellen försvinner den abnorma avkastningen för värdestrategin som 

baserades på P/E-multipeln. Samtidigt lyckas Fama-French trefaktormodellen inte förklara 

den abnorma avkastning som värdestrategierna för P/BV, EV/EBITDA och DY skapat. 

Således kan varken en högre marknadsrisk, storlekseffekt eller värdeeffekt förklara de högre 

avkastningarna som värdestrategierna genererat. Resultaten är delvis i linje med Gregory et al. 

(2001) som finner att Fama-French trefaktormodellen är en användbar 

kapitalprissättningsmodell, men som inte lyckas förklara hela den abnorma avkastningen för 

värdestrategier. Även Fama och French (2004) poängterar att Fama-French trefaktormodellen 

ger en bra beskrivning av de riskfaktorer som påverkar aktier, men att den enbart är en 

empirisk modell.  

 

Under den globala finanskrisen 2008 som drabbade Sverige genererade samtliga värde- och 

tillväxtstrategier en negativ avkastning. Ingen av relativvärderingmultiplarna genererade en 
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statistiskt säkerställd värdepremie, vilket kan bero på att en för kort tidsperiod undersöks eller 

att avkastningarna mellan värde- och tillväxtaktier är för lika (Dougherty 2006; Fama & 

French 1998). Efter att ha justerat värde- och tillväxtstrategierna för marknadsrisken med 

CAPM finner vi att marknadsrisken är högre för värdestrategierna, vilket kontrasterar 

Lakonishok et al. (1994) som finner att värdeaktier presterar bättre än tillväxtaktier under 

finansiella nedgångar utan att vara mer riskfyllda. Inga av strategiernas riskjusterade 

avkastningar är statistiskt säkerställda, varför det enbart är möjligt att uttrycka sig om risken 

under finanskrisen 2008. 

 

Att värdepremien främst uppkommer i januari och således är en direkt konsekvens av 

januarieffekten har påtalats av bland annat Cook och Rozeff (1984) och Das och Rao (2011). 

Vi finner en januarieffekt på den svenska aktiemarknaden, men att den har en negativ effekt 

på värdepremierna. Studiens resultat visar att tillväxtstrategierna har en högre avkastning i 

januari och att värdepremierna ökar, både i signifikans och storlek, när avkastningarna från 

januari exkluderas. Värdepremien ökar för tre av fyra multiplar (P/E, P/BV, EV/EBITDA) 

genom att exkludera avkastningarna i januari, vilket innebär att vi i motsats till Das och Rao 

(2011), men i linje med Badrinath och Kini (1994), inte är en konsekvens av en 

januarieffekt.   

 

När CAPM används för att riskjustera avkastningarna där januarimånaderna exkluderats 

försvinner den statistiskt signifikanta överavkastningen som värdestrategin baserad på P/E-

multipeln genererat. Detta tyder på att den tidigare signifikanta abnorma avkastningen från 

värdestrategin som baserades på P/E-multipeln uppkom i januari månad. Den abnorma 

avkastningen som värdestrategin som baserades på P/E-multipeln genererade orsakades 

sannolikt av en januarieffekt, vilket stöder Cook och Rozeff (1984) teori om att värdepremien 

är kopplad till januaripremien. Även värdestrategin för DY blir icke-signifikant genom att ta 

bort avkastningarna under januari, vilket tyder på att den abnorma avkastning värdestrategin 

för direktavkastning skapar också är en konsekvens av januarieffekten. Genom att exkludera 

avkastningarna under januari minskar även den abnorma avkastningen för värdestrategierna 

baserade på P/BV och EV/EBITDA, men är fortfarande signifikanta. 

 

Genom en multipel linjär regression där den ettåriga avkastningen på individuella aktier 

förklaras av storlek, marknadsrisk och de fyra relativvärderingsmultiplarna finner vi att 

samtliga förklarande variabler, förutom P/E-multipeln, har en förklaringsgrad över aktiers 
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avkastningar. EV/EBITDA-multipeln är den variabel med högst signifikans, men inte med 

störst påverkan på aktieavkastningarna. Istället är det marknadsrisken, mätt i CAPM-beta som 

starkast påverkar avkastningen. Sambandet mellan beta och avkastningen är dessutom 

negativt, vilket står i kontrast till CAPM-teorin. I tidigare studier har EV/EBITDA-multipelns 

förklaringsgrad inte undersökts, vilket resulterat i uppfattningen att P/BV-multipeln 

producerar både högst avkastning och är mest stabil i att förutspå avkastningen. Vi finner att 

P/BV skapar högst avkastning av relativvärderingsmultiplarna men har ett lägre t-värde än 

EV/EBITDA-multipeln. Därutöver återfinns ett negativt samband mellan storlek och 

avkastning, vilket innebär att en storlekseffekt, där små företag skapar högre avkastningar än 

stora företag, existerat på den svenska aktiemarknaden mellan 1992-2012. 

6.2 Implikationer 
Studiens resultat indikerar att investerare på den svenska aktiemarknaden agerar i enighet med 

överreaktionshypotesen som presenterades av DeBondt och Thaler (1985) och 

vidareutvecklades av Lakonishok et al. (1994). Det har existerat en absolut värdepremie för 

P/BV-multipeln och EV/EBITDA-multipeln mellan 1992-2012. Samtliga värdestrategier har 

genererat en riskjusterad överavkastning när CAPM används som kapitalprissättningsmodell. 

När Fama-French trefaktormodellen används för att riskjustera avkastningarna försvinner den 

riskjusterade överavkastningen för värdestrategin som baserades på P/E-multipeln. Resterande 

värdestrategier genererar fortfarande en riskjusterad överavkastning. En anledning till att det 

existerat en värdepremie och att värdestrategier producerar en abnorm avkastning kan i 

enighet med Shleifer och Vishny (1997) och Slezak (2003) bero på att institutionella 

investerare undviker att placera i värdeaktier på grund av att de upplevs som mer riskfyllda än 

tillväxtaktier, vilket medför att aktiepriser tillåts avvika från sina fundamentala värden. 

Samtidigt är det svårt att frångå det dubbla hypotesproblemet i tester på marknadens 

effektivitet, vilket innebär att resultaten kan vara en påföljd av brister i de använda 

kapitalprissättningsmodellerna. Det är således essentiellt att beakta att studien lider av det 

dubbla hypotesproblemet, varför vi inte med säkerhet kan uttala oss om huruvida de abnorma 

avkastningarna beror på ett irrationellt beteende eller felaktiga kapitalprissättningsmodeller, 

eller båda.  

 

Ett annat påfallande fynd är att den vida använda P/E-multipeln vid investeringsstrategier 

orsakas av en januarieffekt och inte kan användas för att generera en abnorm avkastning på 

den svenska aktiemarknaden. I enighet med den effektiva marknadshypotesen kan dess sämre 
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prestation bero på dess utbredda användning, vilket leder till att fler investerare är med och 

handlar bort den överavkastning som initialt identifieras. Således bör svenska investerare 

utifrån studiens resultat vara varsamma med att använda P/E-multipeln i syftet att skapa en 

riskjusterad överavkastning. 

 

Studiens resultat indikerar att den svenska aktiemarknaden inte ens kan betraktas som 

informationseffektiv på svag nivå. Aktiepriser förfaller sig avvika från sina fundamentala 

värden på ett systematiskt vis och en abnorm avkastning kan skapas genom att investera i 

värdeaktier som identifieras genom P/BV-, EV/EBITDA- eller DY-multipeln. Det ter sig som 

att det finns irrationella investerare på marknaden som i hög grad lyckas påverka 

aktiepriserna, vilket skapat en förutsägbarhet i marknadsprisernas jämvikt i enighet med 

Slezak (2003). Den effektiva marknadshypotesen kan inte uttryckas beskriva hur 

prissättningen på aktiemarknaden sker. Därav är det essentiellt att komplettera den effektiva 

marknadshypotesen med beteendefinansiella förklaringar. Ytterligare studier på området 

behövs dock för att ingående redogöra för hur prissättningen på en förhållandevis liten 

aktiemarknad som den svenska sker. 

 

Samtidigt finner vi inte att det är förmånligt att placera i värdeaktier under breda finansiella 

nedgångar som den globala finanskrisen 2008. Värdeaktierna är mer riskfyllda än 

tillväxtaktierna vilket kontrasterar Lakonishok et al. (1994) som finner att värdeaktier 

producerar en högre avkastning till en utebliven högre risk under finansiella nedgångar. Ingen 

överavkastning kan identifieras för värdestrategierna under finanskrisen 2008, vilket som 

tidigare uppmärksammats kan bero på att en kortare tidshorisont undersöks och att 

avkastningarna mellan värde- och tillväxtaktier är relativt lika som gör det svårare att 

upptäcka eventuella skillnader. 

 

Praktiskt kan investerare, såväl privata som institutionella, dra nytta av studiens resultat. 

Värdeaktier är inte mer riskfyllda under tidsperioden 1992-2012. Institutionella investerare 

kan därmed placera i värdeaktier och uppnå en abnorm avkastning till en utebliven väsentligt 

högre risk, förutom möjligtvis under breda finansiella nedgångar. Om institutionella 

investerare väljer att även placera i värdeaktier kan de i egenskap av stora kapitalförvaltare 

korrigera de tänkbara felaktiga prissättningarna som existerar och bidra till att den svenska 

aktiemarknaden blir informationseffektiv på svag nivå.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Syftet med studien var att undersöka informationseffektiviteten på den svenska 

aktiemarknaden. Allteftersom studien fortlöpte uppkom vikten av att beakta 

transaktionskostnader i studier på värdepremien. Om värdestrategiers abnorma avkastning 

försvinner efter att ha kontrollerat för transaktionskostnader så överensstämmer resultaten 

med den effektiva marknadshypotesen. I vår studie finner vi att värdestrategier kan användas 

för att producera en abnorm avkastning, vilket kan hänföras till existerandet av irrationella 

investerare på marknaden. Efterkommande studier skulle kunna undersöka om en abnorm 

avkastning kvarstår efter att ha inkorporerat transaktionskostnaderna. Därtill vore det 

intressant att inkludera ytterligare relativt outforskade relativvärderingsmultiplar och 

undersöka värdestrategier på både stora och mindre aktiemarknader för att åskådliggöra hur 

pass landsspecifika avvikelser från EMH är. 
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BILAGA 1 VÄRDEPREMIEN MELLAN 1992-2012 
 

 

 

 

 

 

 

FORTS. BILAGA 1 VÄRDEPREMIEN MELLAN 1992-2012 

 Pr(T < t) = 0.9673         Pr(|T| > |t|) = 0.0654          Pr(T > t) = 0.0327

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      241

     mean(diff) = mean(LPE - HPE)                                 t =   1.8508

                                                                              

    diff       242    .0054351    .0029366     .045683   -.0003496    .0112198

                                                                              

     HPE       242    .0115606    .0046005     .071567    .0024983    .0206229

     LPE       242    .0169957     .004347    .0676238    .0084327    .0255587

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9962         Pr(|T| > |t|) = 0.0076          Pr(T > t) = 0.0038

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      241

     mean(diff) = mean(LPB - HPB)                                 t =   2.6900

                                                                              

    diff       242    .0101013    .0037552    .0584171    .0027041    .0174985

                                                                              

     HPB       242    .0112381    .0059964    .0932818   -.0005739    .0230501

     LPB       242    .0213394    .0040909     .063639     .013281    .0293978

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9935         Pr(|T| > |t|) = 0.0130          Pr(T > t) = 0.0065

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      241

     mean(diff) = mean(LEV - HEV)                                 t =   2.5033

                                                                              

    diff       242    .0071827    .0028694    .0446368    .0015305     .012835

                                                                              

     HEV       242    .0119488    .0049883    .0775996    .0021225     .021775

     LEV       242    .0191315     .004074    .0633767    .0111063    .0271567

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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 Pr(T < t) = 0.9511         Pr(|T| > |t|) = 0.0977          Pr(T > t) = 0.0489

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      241

     mean(diff) = mean(HDY - LDY)                                 t =   1.6624

                                                                              

    diff       242    .0059056    .0035525    .0552636   -.0010923    .0129034

                                                                              

     LDY       242    .0139166     .004557    .0708904      .00494    .0228933

     HDY       242    .0198222    .0050887    .0791616    .0097982    .0298462

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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BILAGA 2 VÄRDEPREMIEN CAPM REGRESSION MELLAN 

1992-2012 
 

 

  

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0065733    .002946     2.23   0.027     .0007696     .012377

       SIXRX     .8084286    .047717    16.94   0.000     .7144249    .9024323

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.07126965   238  .004501133           Root MSE      =  .04521

                                                       Adj R-squared =  0.5458

    Residual    .484491306   237  .002044267           R-squared     =  0.5477

       Model     .58677834     1   .58677834           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  287.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons      .000355   .0027504     0.13   0.897    -.0050633    .0057732

       SIXRX     .9405026   .0445479    21.11   0.000     .8527423    1.028263

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.21643769   238  .005111083           Root MSE      =  .04221

                                                       Adj R-squared =  0.6514

    Residual    .422272623   237  .001781741           R-squared     =  0.6529

       Model    .794165062     1  .794165062           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  445.72

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0111067   .0026856     4.14   0.000      .005816    .0163975

       SIXRX     .7621769   .0434991    17.52   0.000     .6764826    .8478713

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .924182179   238  .003883118           Root MSE      =  .04122

                                                       Adj R-squared =  0.5625

    Residual    .402624496   237  .001698838           R-squared     =  0.5643

       Model    .521557683     1  .521557683           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  307.01

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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FORTS. BILAGA 2 VÄRDEPREMIEN CAPM REGRESSION 

MELLAN 1992-2012 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -.0014083   .0041017    -0.34   0.732    -.0094888    .0066723

       SIXRX     1.124459   .0664362    16.93   0.000     .9935775     1.25534

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    2.07439441   238  .008715943           Root MSE      =  .06295

                                                       Adj R-squared =  0.5453

    Residual    .939180736   237  .003962788           R-squared     =  0.5473

       Model    1.13521368     1  1.13521368           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  286.47

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0089581   .0026782     3.34   0.001     .0036821    .0142341

       SIXRX     .7659638   .0433784    17.66   0.000     .6805073    .8514204

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .927146351   238  .003895573           Root MSE      =   .0411

                                                       Adj R-squared =  0.5663

    Residual    .400393034   237  .001689422           R-squared     =  0.5681

       Model    .526753318     1  .526753318           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  311.79

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0003547   .0031486     0.11   0.910    -.0058482    .0065575

       SIXRX     .9874835   .0509981    19.36   0.000     .8870161    1.087951

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.42889778   238  .006003772           Root MSE      =  .04832

                                                       Adj R-squared =  0.6111

    Residual    .553409306   237   .00233506           R-squared     =  0.6127

       Model    .875488473     1  .875488473           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  374.93

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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FORTS. BILAGA 2 VÄRDEPREMIEN CAPM REGRESSION 

MELLAN 1992-2012 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0087454    .003731     2.34   0.020     .0013952    .0160956

       SIXRX     .8753111   .0604314    14.48   0.000     .7562597    .9943625

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.46496321   238  .006155308           Root MSE      =  .05726

                                                       Adj R-squared =  0.4673

    Residual    .777078543   237  .003278812           R-squared     =  0.4696

       Model    .687884663     1  .687884663           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  209.80

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0027127   .0027198     1.00   0.320    -.0026454    .0080709

       SIXRX     .9281432   .0440533    21.07   0.000     .8413571    1.014929

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.18637903   238  .004984786           Root MSE      =  .04174

                                                       Adj R-squared =  0.6505

    Residual    .412949491   237  .001742403           R-squared     =  0.6519

       Model    .773429536     1  .773429536           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   237) =  443.89

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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BILAGA 3 VÄRDEPREMIEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION MELLAN 1992-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0050146   .0025951     1.93   0.055     -.000098    .0101273

         HML     .2090011   .0380323     5.50   0.000     .1340732     .283929

         SMB     .3183524   .0579533     5.49   0.000     .2041781    .4325267

       SIXRX     .8419065   .0423085    19.90   0.000     .7585541    .9252588

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.07126965   238  .004501133           Root MSE      =  .03971

                                                       Adj R-squared =  0.6497

    Residual    .370492478   235  .001576564           R-squared     =  0.6542

       Model    .700777168     3  .233592389           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  148.17

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0006773   .0025408     0.27   0.790    -.0043283     .005683

         HML    -.1539079   .0372362    -4.13   0.000    -.2272673   -.0805486

         SMB      .331296     .05674     5.84   0.000     .2195118    .4430801

       SIXRX     .9180584   .0414228    22.16   0.000      .836451    .9996659

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.21643769   238  .005111083           Root MSE      =  .03887

                                                       Adj R-squared =  0.7043

    Residual    .355142871   235  .001511246           R-squared     =  0.7080

       Model    .861294814     3  .287098271           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  189.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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FORTS. BILAGA 3 VÄRDEPREMIEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION MELLAN 1992-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0095871   .0022744     4.22   0.000     .0051063    .0140679

         HML     .1916404   .0333318     5.75   0.000     .1259732    .2573077

         SMB     .3539115   .0507906     6.97   0.000     .2538484    .4539746

       SIXRX     .7931161   .0370794    21.39   0.000     .7200655    .8661666

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .924182179   238  .003883118           Root MSE      =   .0348

                                                       Adj R-squared =  0.6882

    Residual    .284570841   235   .00121094           R-squared     =  0.6921

       Model    .639611338     3  .213203779           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  176.06

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons    -.0010444   .0037258    -0.28   0.779    -.0083846    .0062957

         HML    -.2245431   .0546024    -4.11   0.000    -.3321159   -.1169703

         SMB     .5563262   .0832026     6.69   0.000     .3924079    .7202444

       SIXRX     1.091999   .0607416    17.98   0.000      .972331    1.211666

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    2.07439441   238  .008715943           Root MSE      =  .05701

                                                       Adj R-squared =  0.6272

    Residual    .763655371   235  .003249597           R-squared     =  0.6319

       Model    1.31073904     3  .436913014           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  134.45

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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FORTS. BILAGA 3 VÄRDEPREMIEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION MELLAN 1992-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0078128   .0024739     3.16   0.002      .002939    .0126866

         HML     .1497762   .0362554     4.13   0.000     .0783491    .2212034

         SMB     .2475724   .0552456     4.48   0.000     .1387326    .3564122

       SIXRX     .7900309   .0403317    19.59   0.000      .710573    .8694889

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .927146351   238  .003895573           Root MSE      =  .03785

                                                       Adj R-squared =  0.6322

    Residual    .336681001   235  .001432685           R-squared     =  0.6369

       Model    .590465351     3  .196821784           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  137.38

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0001248   .0029339     0.04   0.966    -.0056554     .005905

         HML    -.0704952    .042998    -1.64   0.102     -.155206    .0142156

         SMB     .4104857   .0655199     6.27   0.000     .2814043     .539567

       SIXRX     .9782135   .0478324    20.45   0.000     .8839784    1.072449

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.42889778   238  .006003772           Root MSE      =  .04489

                                                       Adj R-squared =  0.6644

    Residual    .473554208   235  .002015124           R-squared     =  0.6686

       Model    .955343571     3  .318447857           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  158.03

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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FORTS. BILAGA 3 VÄRDEPREMIEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION MELLAN 1992-2012 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0069618   .0034173     2.04   0.043     .0002294    .0136942

         HML     .2596849   .0500812     5.19   0.000     .1610194    .3583504

         SMB     .2906758   .0763132     3.81   0.000     .1403305    .4410211

       SIXRX     .9164981    .055712    16.45   0.000     .8067392    1.026257

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.46496321   238  .006155308           Root MSE      =  .05229

                                                       Adj R-squared =  0.5559

    Residual    .642425429   235  .002733725           R-squared     =  0.5615

       Model    .822537777     3  .274179259           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  100.30

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239

                                                                              

       _cons     .0031212   .0025141     1.24   0.216    -.0018318    .0080742

         HML    -.1651918   .0368447    -4.48   0.000    -.2377798   -.0926037

         SMB     .3127452   .0561435     5.57   0.000     .2021364    .4233541

       SIXRX     .9038863   .0409873    22.05   0.000     .8231369    .9846357

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.18637903   238  .004984786           Root MSE      =  .03847

                                                       Adj R-squared =  0.7032

    Residual    .347714193   235  .001479635           R-squared     =  0.7069

       Model    .838664835     3  .279554945           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   235) =  188.94

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     239
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BILAGA 4 VÄRDEPREMIEN INNAN FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.5406         Pr(|T| > |t|) = 0.9188          Pr(T > t) = 0.4594

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LPE - HPE)                                 t =   0.1030

                                                                              

    diff        24     .000486    .0047169    .0231082   -.0092718    .0102437

                                                                              

     HPE        24    .0269653    .0083325    .0408206    .0097283    .0442023

     LPE        24    .0274512    .0084512    .0414024    .0099685     .044934

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9902         Pr(|T| > |t|) = 0.0195          Pr(T > t) = 0.0098

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LPB - HPB)                                 t =   2.5103

                                                                              

    diff        24    .0119077    .0047435    .0232381    .0020951    .0217203

                                                                              

     HPB        24    .0225002    .0098641    .0483242    .0020947    .0429057

     LPB        24    .0344079    .0083933    .0411188     .017045    .0517708

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9791         Pr(|T| > |t|) = 0.0419          Pr(T > t) = 0.0209

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LEV - HEV)                                 t =   2.1547

                                                                              

    diff        24    .0100907    .0046831    .0229423     .000403    .0197784

                                                                              

     HEV        24    .0230509    .0090084     .044132    .0044156    .0416862

     LEV        24    .0331416    .0092489    .0453102    .0140088    .0522745

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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FORTS. BILAGA 4 VÄRDEPREMIEN INNAN FINANSKRISEN 
 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.3185         Pr(|T| > |t|) = 0.6370          Pr(T > t) = 0.6815

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(HDY - LDY)                                 t =  -0.4782

                                                                              

    diff        24   -.0022249    .0046525    .0227927   -.0118494    .0073996

                                                                              

     LDY        24    .0258195     .008507    .0416757    .0082214    .0434176

     HDY        24    .0235946    .0082671    .0405004    .0064928    .0406964

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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BILAGA 5 VÄRDEPREMIEN UNDER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.6032         Pr(|T| > |t|) = 0.7937          Pr(T > t) = 0.3968

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       19

     mean(diff) = mean(LPE - HPE)                                 t =   0.2653

                                                                              

    diff        20    .0028673    .0108093    .0483406   -.0197568    .0254914

                                                                              

     HPE        20   -.0386514    .0150201    .0671721   -.0700889   -.0072139

     LPE        20   -.0357841    .0146426    .0654837   -.0664314   -.0051368

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.5249         Pr(|T| > |t|) = 0.9502          Pr(T > t) = 0.4751

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       19

     mean(diff) = mean(LPB - HPB)                                 t =   0.0633

                                                                              

    diff        20    .0005933    .0093747    .0419249   -.0190282    .0202148

                                                                              

     HPB        20   -.0367366    .0159171    .0711836   -.0700516   -.0034217

     LPB        20   -.0361433    .0129236    .0577962   -.0631928   -.0090939

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.6728         Pr(|T| > |t|) = 0.6545          Pr(T > t) = 0.3272

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       19

     mean(diff) = mean(LEV - HEV)                                 t =   0.4547

                                                                              

    diff        20    .0039272    .0086375     .038628   -.0141512    .0220057

                                                                              

     HEV        20     -.03929    .0130263    .0582552   -.0665543   -.0120257

     LEV        20   -.0353628    .0145566    .0650993   -.0658302   -.0048954

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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FORTS. BILAGA 5 VÄRDEPREMIEN UNDER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.4206         Pr(|T| > |t|) = 0.8413          Pr(T > t) = 0.5794

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       19

     mean(diff) = mean(HDY - LDY)                                 t =  -0.2030

                                                                              

    diff        20   -.0015789    .0077764     .034777    -.017855    .0146972

                                                                              

     LDY        20   -.0375714    .0145701    .0651594    -.068067   -.0070759

     HDY        20   -.0391503    .0141534    .0632957   -.0687736    -.009527

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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BILAGA 6 VÄRDEPREMIEN EFTER FINANSKRISEN  
 

 

 

 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.7170         Pr(|T| > |t|) = 0.5660          Pr(T > t) = 0.2830

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LPE - HPE)                                 t =   0.5824

                                                                              

    diff        24    .0033549    .0057605    .0282205   -.0085616    .0152713

                                                                              

     HPE        24    .0310036    .0121147    .0593496    .0059425    .0560647

     LPE        24    .0343585    .0113467    .0555872     .010886    .0578309

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.4014         Pr(|T| > |t|) = 0.8029          Pr(T > t) = 0.5986

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LPB - HPB)                                 t =  -0.2526

                                                                              

    diff        24    -.001392    .0055118    .0270022    -.012794      .01001

                                                                              

     HPB        24      .03207    .0140082    .0686259    .0030918    .0610482

     LPB        24     .030678    .0118738    .0581693    .0061153    .0552408

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9082         Pr(|T| > |t|) = 0.1837          Pr(T > t) = 0.0918

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(LEV - HEV)                                 t =   1.3708

                                                                              

    diff        24    .0071513    .0052171    .0255582    -.003641    .0179436

                                                                              

     HEV        24     .028669    .0134211    .0657497    .0009053    .0564326

     LEV        24    .0358203    .0110573    .0541693    .0129466     .058694

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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FORTS. 6 BILAGA VÄRDEPREMIEN EFTER FINANSKRISEN  
 

 

 

  

 Pr(T < t) = 0.2207         Pr(|T| > |t|) = 0.4414          Pr(T > t) = 0.7793

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(HDY - LDY)                                 t =  -0.7835

                                                                              

    diff        24   -.0044113    .0056306    .0275843   -.0160591    .0072365

                                                                              

     LDY        24    .0400587    .0145314    .0711892    .0099981    .0701193

     HDY        24    .0356474    .0121476    .0595108    .0105182    .0607766

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              



123 
 

BILAGA 7 CAPM REGRESSION INNAN FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons      .002745   .0045275     0.61   0.551    -.0066444    .0121344

       SIXRX     .9975807   .1024422     9.74   0.000     .7851285    1.210033

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .039425663    23  .001714159           Root MSE      =  .01837

                                                       Adj R-squared =  0.8031

    Residual    .007424269    22  .000337467           R-squared     =  0.8117

       Model    .032001394     1  .032001394           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   94.83

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0033673   .0050209     0.67   0.509    -.0070454    .0137801

       SIXRX     .9528289   .1136071     8.39   0.000     .7172221    1.188436

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .038325365    23   .00166632           Root MSE      =  .02037

                                                       Adj R-squared =  0.7509

    Residual    .009130756    22  .000415034           R-squared     =  0.7618

       Model    .029194609     1  .029194609           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   70.34

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0100715   .0046516     2.17   0.041     .0004246    .0197184

       SIXRX     .9826445   .1052514     9.34   0.000     .7643664    1.200923

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .038887315    23  .001690753           Root MSE      =  .01887

                                                       Adj R-squared =  0.7893

    Residual    .007837025    22  .000356228           R-squared     =  0.7985

       Model     .03105029     1   .03105029           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   87.16

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24
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FORTS. BILAGA 7 CAPM REGRESSION INNAN FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -.0019519   .0078578    -0.25   0.806     -.018248    .0143443

       SIXRX     .9873155   .1777979     5.55   0.000     .6185853    1.356046

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .053710149    23  .002335224           Root MSE      =  .03188

                                                       Adj R-squared =  0.5647

    Residual     .02236396    22  .001016544           R-squared     =  0.5836

       Model    .031346189     1  .031346189           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   30.84

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0061058   .0049567     1.23   0.231    -.0041738    .0163854

       SIXRX     1.091641   .1121549     9.73   0.000     .8590458    1.324236

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .047219424    23  .002053018           Root MSE      =  .02011

                                                       Adj R-squared =  0.8030

    Residual    .008898814    22  .000404492           R-squared     =  0.8115

       Model    .038320611     1  .038320611           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   94.74

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons    -.0019438   .0057662    -0.34   0.739    -.0139022    .0100146

       SIXRX     1.009227   .1304709     7.74   0.000     .7386466    1.279807

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .04479562    23  .001947636           Root MSE      =   .0234

                                                       Adj R-squared =  0.7189

    Residual    .012042676    22  .000547394           R-squared     =  0.7312

       Model    .032752943     1  .032752943           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   59.83

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24



125 
 

FORTS. BILAGA 7 CAPM REGRESSION INNAN FINANSKRISEN 
 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0003688   .0051067     0.07   0.943    -.0102218    .0109593

       SIXRX     .9378043   .1155476     8.12   0.000     .6981733    1.177435

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .03772649    23  .001640282           Root MSE      =  .02072

                                                       Adj R-squared =  0.7383

    Residual    .009445329    22  .000429333           R-squared     =  0.7496

       Model    .028281161     1  .028281161           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   65.87

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0018416   .0052031     0.35   0.727     -.008949    .0126322

       SIXRX     .9681719   .1177299     8.22   0.000     .7240151    1.212329

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .039947874    23  .001736864           Root MSE      =  .02111

                                                       Adj R-squared =  0.7434

    Residual    .009805477    22  .000445703           R-squared     =  0.7545

       Model    .030142397     1  .030142397           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   67.63

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24
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BILAGA 8 CAPM REGRESSION UNDER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              

       _cons    -.0055839   .0109384    -0.51   0.616    -.0285645    .0173968

       SIXRX     .8146775   .1526382     5.34   0.000     .4939966    1.135358

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081474207    19  .004288116           Root MSE      =  .04186

                                                       Adj R-squared =  0.5913

    Residual     .03154729    18  .001752627           R-squared     =  0.6128

       Model    .049926917     1  .049926917           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    18) =   28.49

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20

                                                                              

       _cons     -.016639   .0149848    -1.11   0.281    -.0481209    .0148429

       SIXRX     .5938047   .2091034     2.84   0.011     .1544947    1.033115

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .085729659    19  .004512087           Root MSE      =  .05735

                                                       Adj R-squared =  0.2710

    Residual    .059204955    18  .003289164           R-squared     =  0.3094

       Model    .026524704     1  .026524704           Prob > F      =  0.0109

                                                       F(  1,    18) =    8.06

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20

                                                                              

       _cons    -.0082723   .0089127    -0.93   0.366    -.0269972    .0104526

       SIXRX     .7518473   .1243712     6.05   0.000     .4905531    1.013142

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .06346764    19  .003340402           Root MSE      =  .03411

                                                       Adj R-squared =  0.6517

    Residual     .02094477    18  .001163598           R-squared     =  0.6700

       Model     .04252287     1   .04252287           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    18) =   36.54

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20
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FORTS. BILAGA 8 CAPM REGRESSION UNDER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -.0145975   .0162289    -0.90   0.380    -.0486931    .0194981

       SIXRX     .5972241   .2264639     2.64   0.017      .121441    1.073007

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .096274941    19  .005067102           Root MSE      =  .06211

                                                       Adj R-squared =  0.2386

    Residual    .069443872    18  .003857993           R-squared     =  0.2787

       Model    .026831068     1  .026831068           Prob > F      =  0.0167

                                                       F(  1,    18) =    6.95

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20

                                                                              

       _cons    -.0066884   .0116052    -0.58   0.572    -.0310701    .0176933

       SIXRX     .7735171   .1619437     4.78   0.000      .433286    1.113748

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .080520471    19   .00423792           Root MSE      =  .04442

                                                       Adj R-squared =  0.5345

    Residual    .035511084    18  .001972838           R-squared     =  0.5590

       Model    .045009387     1  .045009387           Prob > F      =  0.0002

                                                       F(  1,    18) =   22.81

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20

                                                                              

       _cons    -.0181569   .0123218    -1.47   0.158     -.044044    .0077302

       SIXRX     .5700843    .171943     3.32   0.004     .2088454    .9313232

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .064479674    19  .003393667           Root MSE      =  .04716

                                                       Adj R-squared =  0.3447

    Residual    .040031781    18  .002223988           R-squared     =  0.3792

       Model    .024447893     1  .024447893           Prob > F      =  0.0038

                                                       F(  1,    18) =   10.99

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20
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FORTS. BILAGA 8 CAPM REGRESSION UNDER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons    -.0145178   .0127564    -1.14   0.270    -.0413181    .0122824

       SIXRX     .6644839   .1780082     3.73   0.002     .2905025    1.038465

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .076120614    19  .004006348           Root MSE      =  .04882

                                                       Adj R-squared =  0.4050

    Residual    .042905774    18  .002383654           R-squared     =  0.4363

       Model     .03321484     1   .03321484           Prob > F      =  0.0015

                                                       F(  1,    18) =   13.93

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20

                                                                              

       _cons    -.0102802   .0123011    -0.84   0.414    -.0361238    .0155634

       SIXRX     .7362059   .1716537     4.29   0.000     .3755749    1.096837

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .080669144    19  .004245744           Root MSE      =  .04708

                                                       Adj R-squared =  0.4779

    Residual    .039897162    18  .002216509           R-squared     =  0.5054

       Model    .040771982     1  .040771982           Prob > F      =  0.0004

                                                       F(  1,    18) =   18.39

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      20
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BILAGA 9 CAPM REGRESSION EFTER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0102591   .0086251     1.19   0.247    -.0076282    .0281465

       SIXRX     .7722707    .138415     5.58   0.000     .4852155    1.059326

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .071068607    23  .003089939           Root MSE      =  .03657

                                                       Adj R-squared =  0.5671

    Residual    .029428249    22  .001337648           R-squared     =  0.5859

       Model    .041640357     1  .041640357           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   31.13

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0037646   .0083857     0.45   0.658    -.0136263    .0211555

       SIXRX     .8728837   .1345735     6.49   0.000     .5937954    1.151972

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081014541    23  .003522371           Root MSE      =  .03556

                                                       Adj R-squared =  0.6410

    Residual    .027817425    22  .001264428           R-squared     =  0.6566

       Model    .053197115     1  .053197115           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   42.07

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0050128   .0087947     0.57   0.574    -.0132262    .0232519

       SIXRX     .8224489   .1411368     5.83   0.000     .5297491    1.115149

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .077824255    23  .003383663           Root MSE      =  .03729

                                                       Adj R-squared =  0.5890

    Residual    .030596956    22  .001390771           R-squared     =  0.6068

       Model    .047227299     1  .047227299           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   33.96

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24
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FORTS. BILAGA 9 CAPM REGRESSION EFTER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0006558   .0097447     0.07   0.947    -.0195534     .020865

       SIXRX     1.006679   .1563819     6.44   0.000     .6823628    1.330995

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .108318974    23  .004709521           Root MSE      =  .04132

                                                       Adj R-squared =  0.6374

    Residual    .037563935    22  .001707452           R-squared     =  0.6532

       Model     .07075504     1   .07075504           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   41.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0126097   .0085419     1.48   0.154    -.0051052    .0303245

       SIXRX     .7437921     .13708     5.43   0.000     .4595055    1.028079

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .067489213    23  .002934314           Root MSE      =  .03622

                                                       Adj R-squared =  0.5529

    Residual    .028863331    22   .00131197           R-squared     =  0.5723

       Model    .038625882     1  .038625882           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   29.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons    -.0020174   .0089822    -0.22   0.824    -.0206452    .0166105

       SIXRX     .9833533   .1441454     6.82   0.000     .6844141    1.282292

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .099429424    23  .004323018           Root MSE      =  .03809

                                                       Adj R-squared =  0.6644

    Residual    .031915329    22  .001450697           R-squared     =  0.6790

       Model    .067514096     1  .067514096           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   46.54

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24
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FORTS. BILAGA 9 CAPM REGRESSION EFTER FINANSKRISEN 
 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0072243   .0077129     0.94   0.359    -.0087713      .02322

       SIXRX     .9108251   .1237769     7.36   0.000     .6541276    1.167523

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081455211    23  .003541531           Root MSE      =  .03271

                                                       Adj R-squared =  0.6980

    Residual    .023532983    22  .001069681           R-squared     =  0.7111

       Model    .057922227     1  .057922227           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   54.15

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24

                                                                              

       _cons     .0058111   .0090596     0.64   0.528    -.0129773    .0245995

       SIXRX     1.097476   .1453877     7.55   0.000     .7959601    1.398991

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .116561868    23  .005067907           Root MSE      =  .03842

                                                       Adj R-squared =  0.7088

    Residual    .032467835    22  .001475811           R-squared     =  0.7215

       Model    .084094033     1  .084094033           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    22) =   56.98

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      24
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BILAGA 10 VÄRDEPREMIEN EXKLUSIVE 

JANUARIEFFEKTEN 
 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.9751         Pr(|T| > |t|) = 0.0499          Pr(T > t) = 0.0249

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      221

     mean(diff) = mean(LPE - HPE)                                 t =   1.9716

                                                                              

    diff       222    .0059945    .0030404    .0453005    2.65e-06    .0119863

                                                                              

     HPE       222    .0083105    .0047998    .0715148   -.0011486    .0177697

     LPE       222     .014305     .004516    .0672864    .0054051    .0232049

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9994         Pr(|T| > |t|) = 0.0012          Pr(T > t) = 0.0006

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      221

     mean(diff) = mean(LPB - HPB)                                 t =   3.2695

                                                                              

    diff       222     .012483     .003818    .0568864    .0049587    .0200073

                                                                              

     HPB       222    .0065807    .0062305    .0928317    -.005698    .0188594

     LPB       222    .0190637    .0042875    .0638826     .010614    .0275133

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.9965         Pr(|T| > |t|) = 0.0069          Pr(T > t) = 0.0035

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      221

     mean(diff) = mean(LEV - HEV)                                 t =   2.7248

                                                                              

    diff       222    .0082728    .0030361    .0452365    .0022894    .0142562

                                                                              

     HEV       222    .0086773    .0052363    .0780192   -.0016422    .0189968

     LEV       222    .0169501    .0042803    .0637749    .0085147    .0253855

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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 Pr(T < t) = 0.9355         Pr(|T| > |t|) = 0.1290          Pr(T > t) = 0.0645

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      221

     mean(diff) = mean(HDY - LDY)                                 t =   1.5237

                                                                              

    diff       222     .005781    .0037942    .0565319   -.0016964    .0132584

                                                                              

     LDY       222    .0120784    .0048165    .0717644    .0025862    .0215705

     HDY       222    .0178594    .0053903     .080313    .0072365    .0284823

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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BILAGA 11  JANUARIEFFEKTEN CAPM REGRESSION 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0039194   .0030569     1.28   0.201    -.0021056    .0099443

       SIXRX     .7968144   .0490712    16.24   0.000     .7000972    .8935316

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .970060068   218  .004449817           Root MSE      =  .04492

                                                       Adj R-squared =  0.5465

    Residual    .437936637   217  .002018141           R-squared     =  0.5485

       Model     .53212343     1   .53212343           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  263.67

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     -.003027   .0027199    -1.11   0.267    -.0083878    .0023338

       SIXRX     .9552323   .0436619    21.88   0.000     .8691766    1.041288

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.11145075   218  .005098398           Root MSE      =  .03997

                                                       Adj R-squared =  0.6866

    Residual    .346706893   217  .001597728           R-squared     =  0.6881

       Model    .764743858     1  .764743858           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  478.64

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     .0087907   .0027963     3.14   0.002     .0032793    .0143022

       SIXRX     .7592818   .0448889    16.91   0.000     .6708077    .8477558

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .849642028   218   .00389744           Root MSE      =  .04109

                                                       Adj R-squared =  0.5667

    Residual    .366467555   217  .001688791           R-squared     =  0.5687

       Model    .483174473     1  .483174473           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  286.11

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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FORTS. BILAGA 11 JANUARIEFFEKTEN CAPM REGRESSION 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons    -.0062735    .004062    -1.54   0.124    -.0142795    .0017325

       SIXRX     1.148629   .0652062    17.62   0.000      1.02011    1.277147

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.87902774   218  .008619393           Root MSE      =  .05969

                                                       Adj R-squared =  0.5866

    Residual    .773276948   217  .003563488           R-squared     =  0.5885

       Model     1.1057508     1   1.1057508           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  310.30

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     .0067482   .0028101     2.40   0.017     .0012096    .0122869

       SIXRX     .7627705   .0451107    16.91   0.000     .6738593    .8516816

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .857722361   218  .003934506           Root MSE      =   .0413

                                                       Adj R-squared =  0.5665

    Residual    .370097578   217  .001705519           R-squared     =  0.5685

       Model    .487624783     1  .487624783           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  285.91

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons    -.0030228   .0032214    -0.94   0.349    -.0093721    .0033266

       SIXRX     .9988037   .0517132    19.31   0.000     .8968792    1.100728

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.32246333   218  .006066346           Root MSE      =  .04734

                                                       Adj R-squared =  0.6305

    Residual    .486363138   217  .002241305           R-squared     =  0.6322

       Model    .836100194     1  .836100194           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  373.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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FORTS. BILAGA 11 JANUARIEFFEKTEN CAPM REGRESSION 
 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0067397   .0039715     1.70   0.091    -.0010879    .0145673

       SIXRX     .8749352   .0637532    13.72   0.000     .7492804     1.00059

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.38077796   218  .006333844           Root MSE      =  .05836

                                                       Adj R-squared =  0.4622

    Residual    .739199514   217  .003406449           R-squared     =  0.4646

       Model    .641578447     1  .641578447           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  188.34

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     .0007604   .0028092     0.27   0.787    -.0047763    .0062972

       SIXRX     .9417768   .0450951    20.88   0.000     .8528964    1.030657

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.11319285   218  .005106389           Root MSE      =  .04128

                                                       Adj R-squared =  0.6662

    Residual    .369841716   217   .00170434           R-squared     =  0.6678

       Model    .743351129     1  .743351129           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   217) =  436.15

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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BILAGA 12 JANUARIEFFEKTEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION  
 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0031821   .0027518     1.16   0.249     -.002242    .0086061

         HML     .2109755   .0408458     5.17   0.000     .1304659     .291485

         SMB     .2741994   .0661792     4.14   0.000     .1437563    .4046426

       SIXRX     .8386063   .0446895    18.77   0.000     .7505206     .926692

                                                                              

         LPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .970060068   218  .004449817           Root MSE      =  .04023

                                                       Adj R-squared =  0.6362

    Residual     .34805233   215  .001618848           R-squared     =  0.6412

       Model    .622007737     3  .207335912           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  128.08

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons    -.0018972   .0026169    -0.72   0.469    -.0070553    .0032609

         HML    -.1245795    .038843    -3.21   0.002    -.2011413   -.0480177

         SMB     .2519584   .0629342     4.00   0.000     .1279114    .3760053

       SIXRX      .930505   .0424982    21.90   0.000     .8467385    1.014271

                                                                              

         HPE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.11145075   218  .005098398           Root MSE      =  .03826

                                                       Adj R-squared =  0.7129

    Residual    .314756191   215  .001463982           R-squared     =  0.7168

       Model    .796694561     3  .265564854           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  181.40

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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FORTS. BILAGA 12 JANUARIEFFEKTEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION  
 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0081929   .0024142     3.39   0.001     .0034344    .0129514

         HML     .2006865   .0358338     5.60   0.000      .130056     .271317

         SMB     .3225273   .0580586     5.56   0.000     .2080904    .4369642

       SIXRX     .7990282   .0392059    20.38   0.000     .7217511    .8763052

                                                                              

         LPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .849642028   218   .00389744           Root MSE      =   .0353

                                                       Adj R-squared =  0.6803

    Residual    .267876379   215  .001245937           R-squared     =  0.6847

       Model    .581765649     3  .193921883           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  155.64

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons    -.0045338   .0038581    -1.18   0.241    -.0121385    .0030708

         HML    -.1721851   .0572665    -3.01   0.003    -.2850608   -.0593094

         SMB     .4543747   .0927843     4.90   0.000     .2714913    .6372581

       SIXRX      1.11444   .0626555    17.79   0.000     .9909419    1.237937

                                                                              

         HPB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.87902774   218  .008619393           Root MSE      =  .05641

                                                       Adj R-squared =  0.6308

    Residual    .684149171   215  .003182089           R-squared     =  0.6359

       Model    1.19487857     3  .398292858           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  125.17

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     .0061452   .0026413     2.33   0.021      .000939    .0113513

         HML     .1627853    .039205     4.15   0.000       .08551    .2400606

         SMB     .1912096   .0635207     3.01   0.003     .0660067    .3164126

       SIXRX     .7950189   .0428943    18.53   0.000     .7104717     .879566

                                                                              

         LEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .857722361   218  .003934506           Root MSE      =  .03862

                                                       Adj R-squared =  0.6209

    Residual    .320650057   215  .001491396           R-squared     =  0.6262

       Model    .537072303     3  .179024101           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  120.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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       _cons    -.0020787   .0030715    -0.68   0.499    -.0081327    .0039754

         HML    -.0546667   .0455897    -1.20   0.232    -.1445267    .0351934

         SMB     .3777551   .0738654     5.11   0.000     .2321621    .5233481

       SIXRX     .9879212   .0498799    19.81   0.000      .889605    1.086237

                                                                              

         HEV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.32246333   218  .006066346           Root MSE      =  .04491

                                                       Adj R-squared =  0.6676

    Residual    .433593862   215  .002016716           R-squared     =  0.6721

       Model    .888869471     3  .296289824           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  146.92

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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FORTS. BILAGA 12 JANUARIEFFEKTEN FF TREFAKTOR 

REGRESSION  
 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

       _cons     .0056179   .0036686     1.53   0.127    -.0016131    .0128489

         HML     .2736751   .0544527     5.03   0.000     .1663456    .3810046

         SMB     .2571551   .0882253     2.91   0.004     .0832578    .4310525

       SIXRX     .9291589   .0595769    15.60   0.000     .8117294    1.046588

                                                                              

         HDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.38077796   218  .006333844           Root MSE      =  .05364

                                                       Adj R-squared =  0.5458

    Residual    .618568757   215  .002877064           R-squared     =  0.5520

       Model    .762209204     3  .254069735           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =   88.31

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219

                                                                              

       _cons     .0020645   .0026785     0.77   0.442     -.003215     .007344

         HML    -.1503955   .0397575    -3.78   0.000    -.2287599   -.0720311

         SMB     .2684896   .0644159     4.17   0.000     .1415221    .3954571

       SIXRX     .9119297   .0434988    20.96   0.000     .8261909    .9976684

                                                                              

         LDY        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1.11319285   218  .005106389           Root MSE      =  .03916

                                                       Adj R-squared =  0.6996

    Residual    .329751989   215   .00153373           R-squared     =  0.7038

       Model    .783440856     3  .261146952           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   215) =  170.27

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     219
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BILAGA 13 REGRESSIONSANALYS MELLAN 1992-2012 
 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .3475514   .0386936     8.98   0.000     .2716772    .4234256

      MV_log    -.0176786   .0045697    -3.87   0.000    -.0266393   -.0087179

          DY     .0070736    .002894     2.44   0.015     .0013987    .0127485

    EVEBITDA    -.0023087   .0005641    -4.09   0.000    -.0034147   -.0012026

         PBV    -.0081186   .0023855    -3.40   0.001    -.0127962   -.0034409

          PE    -.0003608   .0002629    -1.37   0.170    -.0008762    .0001547

        BETA     -.040087   .0159109    -2.52   0.012    -.0712866   -.0088875

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45177

                                                       Adj R-squared =  0.0298

    Residual    519.826956  2547  .204093818           R-squared     =  0.0321

       Model    17.2313717     6  2.87189529           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,  2547) =   14.07

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .1698388   .0110828    15.32   0.000     .1481066     .191571

          PE    -.0008733    .000253    -3.45   0.001    -.0013694   -.0003772

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45768

                                                       Adj R-squared =  0.0043

    Residual    534.562381  2552  .209468018           R-squared     =  0.0046

       Model    2.49594626     1  2.49594626           Prob > F      =  0.0006

                                                       F(  1,  2552) =   11.92

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons      .174441   .0103817    16.80   0.000     .1540836    .1947983

         PBV    -.0121904    .002343    -5.20   0.000    -.0167847    -.007596

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45633

                                                       Adj R-squared =  0.0101

    Residual    531.421234  2552  .208237161           R-squared     =  0.0105

       Model    5.63709376     1  5.63709376           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,  2552) =   27.07

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554
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FORTS. BILAGA 13 REGRESSIONSANALYS MELLAN 1992-2012 
 

 

 

 

 

  

  

                                                                              

       _cons     .1821986   .0110135    16.54   0.000     .1606023     .203795

    EVEBITDA    -.0030214   .0005542    -5.45   0.000    -.0041082   -.0019346

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =   .4561

                                                       Adj R-squared =  0.0111

    Residual    530.876173  2552  .208023579           R-squared     =  0.0115

       Model    6.18215451     1  6.18215451           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,  2552) =   29.72

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons      .118393   .0122511     9.66   0.000       .09437     .142416

          DY     .0101359   .0028456     3.56   0.000     .0045559    .0157159

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45761

                                                       Adj R-squared =  0.0046

    Residual    534.401555  2552  .209404998           R-squared     =  0.0049

       Model    2.65677208     1  2.65677208           Prob > F      =  0.0004

                                                       F(  1,  2552) =   12.69

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .1904913   .0118471    16.08   0.000     .1672603    .2137222

         PBV    -.0113128   .0023607    -4.79   0.000     -.015942   -.0066836

          PE    -.0007116   .0002542    -2.80   0.005      -.00121   -.0002132

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45572

                                                       Adj R-squared =  0.0128

    Residual    529.793252  2551  .207680616           R-squared     =  0.0135

       Model    7.26507533     2  3.63253766           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,  2551) =   17.49

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554
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       _cons     .2113504   .0127165    16.62   0.000     .1864146    .2362861

    EVEBITDA    -.0024946   .0005656    -4.41   0.000    -.0036036   -.0013856

         PBV    -.0102063   .0023656    -4.31   0.000     -.014845   -.0055677

          PE    -.0005083   .0002574    -1.97   0.048    -.0010131   -3.54e-06

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45408

                                                       Adj R-squared =  0.0198

    Residual     525.78172  2550   .20618891           R-squared     =  0.0210

       Model    11.2766073     3  3.75886909           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,  2550) =   18.23

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .1862583   .0163413    11.40   0.000     .1542147    .2183018

          DY     .0070898   .0029041     2.44   0.015     .0013951    .0127844

    EVEBITDA    -.0024868    .000565    -4.40   0.000    -.0035948   -.0013789

         PBV    -.0096806   .0023731    -4.08   0.000     -.014334   -.0050273

          PE    -.0003778   .0002627    -1.44   0.150    -.0008929    .0001372

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45364

                                                       Adj R-squared =  0.0217

    Residual    524.555244  2549   .20578864           R-squared     =  0.0233

       Model     12.503083     4  3.12577075           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,  2549) =   15.19

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .2192765    .019999    10.96   0.000     .1800606    .2584924

        BETA    -.0453941    .015895    -2.86   0.004    -.0765626   -.0142257

          DY     .0073246   .0029012     2.52   0.012     .0016356    .0130136

    EVEBITDA    -.0023935   .0005652    -4.24   0.000    -.0035018   -.0012853

         PBV    -.0091183   .0023779    -3.83   0.000    -.0137812   -.0044554

          PE    -.0003125   .0002633    -1.19   0.235    -.0008288    .0002038

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =    .453

                                                       Adj R-squared =  0.0245

    Residual    522.881525  2548  .205212529           R-squared     =  0.0264

       Model    14.1768026     5  2.83536052           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,  2548) =   13.82

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554
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       _cons     .2192765    .019999    10.96   0.000     .1800606    .2584924

        BETA    -.0453941    .015895    -2.86   0.004    -.0765626   -.0142257

          DY     .0073246   .0029012     2.52   0.012     .0016356    .0130136

    EVEBITDA    -.0023935   .0005652    -4.24   0.000    -.0035018   -.0012853

         PBV    -.0091183   .0023779    -3.83   0.000    -.0137812   -.0044554

          PE    -.0003125   .0002633    -1.19   0.235    -.0008288    .0002038

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =    .453

                                                       Adj R-squared =  0.0245

    Residual    522.881525  2548  .205212529           R-squared     =  0.0264

       Model    14.1768026     5  2.83536052           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,  2548) =   13.82

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .3375725   .0380109     8.88   0.000     .2630371     .412108

      MV_log     -.017381   .0045653    -3.81   0.000    -.0263331   -.0084288

        BETA     -.042065   .0158482    -2.65   0.008    -.0731417   -.0109884

          DY     .0078911   .0028325     2.79   0.005     .0023368    .0134455

    EVEBITDA    -.0024401    .000556    -4.39   0.000    -.0035303   -.0013498

         PBV    -.0084014    .002377    -3.53   0.000    -.0130624   -.0037404

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45185

                                                       Adj R-squared =  0.0295

    Residual     520.21137  2548  .204164588           R-squared     =  0.0314

       Model    16.8469575     5   3.3693915           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,  2548) =   16.50

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554
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       _cons     .1972291   .0159709    12.35   0.000     .1659119    .2285464

        BETA    -.0596261   .0158677    -3.76   0.000    -.0907409   -.0285113

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45748

                                                       Adj R-squared =  0.0051

    Residual    534.103091  2552  .209288045           R-squared     =  0.0055

       Model    2.95523658     1  2.95523658           Prob > F      =  0.0002

                                                       F(  1,  2552) =   14.12

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554

                                                                              

       _cons     .3136894   .0357093     8.78   0.000     .2436673    .3837115

      MV_log    -.0219069   .0045618    -4.80   0.000     -.030852   -.0129617

                                                                              

          AR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    537.058327  2553  .210363622           Root MSE      =  .45669

                                                       Adj R-squared =  0.0086

    Residual    532.248568  2552  .208561351           R-squared     =  0.0090

       Model    4.80975942     1  4.80975942           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,  2552) =   23.06

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2554
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          MV    -0.0623   0.0205   0.0968   0.0762  -0.0291   0.0799   1.0000

        BETA    -0.0742   0.1064   0.0998   0.0852  -0.0042   1.0000

          DY     0.0703  -0.2200  -0.1180  -0.0572   1.0000

    EVEBITDA    -0.1073   0.1931   0.1288   1.0000

         PBV    -0.1025   0.1328   1.0000

          PE    -0.0682   1.0000

          AR     1.0000

                                                                             

                     AR       PE      PBV EVEBITDA       DY     BETA       MV


